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- КОРОТКІ ВІСТКИ -
Понеділок, 17 липня 1912 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ К А Н Д И Д А Т Н А П Р Е З И Д Е Н Т А 
сенатор Джордж МекГоверн вирішив не їхати за кордон 
в передвиборчому часі. Багато іього прихильників вважа-
ють, що МекҐоверн повинен би поїхати до Ізраїлю, Ірлян-
Дії та Італії, себто до країн, з яких ЗСА мають найбільше 
іміґрантів. Але з певних міркувань президентський демо-
кратичннй кандидат вирішив не відвідувати покищо ін-
шнх країн. 

ЗА ДВА МІСЯЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ студійного ро-
ку, коледжі й університети в ЗСА мають досить великий 
недобір студентів. Вони можуть прийняти на студії ще 
яких 300-500- тисяч студентів, однак, передбачають, що й 
На початку студійного року їх бракуватиме ще кругло 100 
тисяч осіб. Таке становище виникло у внсліді економічних 
причин та через зміну закону про військову повинність: 
НИНІ НЄ КОНЧе Треба буТИ СТуДеНТОМ. ШОО УНИКНУТИ ПОКЛИ-
кання. до війська. Тепер в ЗСА с 8 з половиною мільйо-
нів студентів у коледжах та в університетах. 

, СОВЄТСЬКИН УРЯД внирацював плян побудування 
велетенської греблі здовж Керченського проливу, яка ві-
докремлюватнме води Озівського моря від вод Чорного мо-
ря. Має бути побудована ця гребля з метою створити від-
повідні умови для життя і розвитку риб, що на них було 
колись багате Озівське море. Останніми десятиріччями 
рибництво Озівського моря почало катастрофально змен-
шуватнся внаслідок надмірного використовування для на-
воднюваяня й індустрії води рік, що вливаються до Озів-
ського моря, як також припливу солоної води з Чорного 
моря. 

КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНСТВА УСІХ КОМУНІСТИЧНИХ 
ПАРТІЙ СВІТУ збільшилася від 1970 року на 500 000, тоб-
то на 1.1 відсотка. Усіх комуністів у світі нараховують те-
пер 47 200 000 осіб. Величезна більшість з цього числа — 
94.1 відсотка, або 44.4 мільйони комуністів належать до 
партій у 14 комуністичних країнах, головно в Совстському 
Союзі і в Комуністичному Китаю. В не-комуністичному 
світі комуністичні партії нараховують 2.8 відсотка, або 2.8 
мільйона членів. 

У СТОЛИЦІ ГТАНИ АКРІ відбувся маніфестаційний 
похорон колишнього ,першого президента цісї африкансь-
кої республіки Кваме Нкрумага. Він був провідником Ґга-
ни в боротьбі за її незалежність, що була здобута в 1967 
році, але 1966 р. був усунений із посту президента і мусів 
тікати з країни. Жив постійно у Гвінеї і після виїзду на 
лікування до Румунії помер там 27 квітня. Тіло його було 
перевезене до Гвінеї і щойно минулого тижня військовий 
режим ґгани дозволив перевезти його до Акри, де й ВІД-
'буінся похоронні церемонії. Поховано Нкрумага в місце-
вості Нкрофуль, де він народився 62 роки тому. 

У'ВЇЇЛИКІИ БРИТАІПЇ "створено окрему Незалежну 
Радіову Установу для торговельних радіопересилань і ра-
діооголошень. Під проводом цісї установи працюватиме 
яких шістдесят комерційних радіостанцій в усіх більших 
містах Британії. Під її віданням перебуватимуть також ко-
мерційні телевізійні станції. Керівником цісї установи бу-
де Лорд Ейлстон. колишній державний секретар для справ 
БрптіЙського Коммонвелту. 

ВИСТУПЛЯТЬ ЦІЄЇ СУБОТИ 
НА союзшіл 

Пані Марія Лисо гір Таня Зозуля 

Союзівка, Кергонксон. — 
До найбільших атракцін ці-
G1 відпочинково - виховної 
оселі Українського Народ-
ного Союзу в Кетскильсь-
кнх горах, крім її мальов-
ничого положення та незрі-
вняних менхканевих, відпо-
чннкових, виховних, спорто-
вих та інших устаткувань, 
належать традиційні вже 
щотижневі культурно - мис-
тецькі імпрези, що відбува-
ються кожної суботи після 
вечері в штучно охолоджу-
ваній концертовій залі „Ве-
селки". Найвидатніші соліс-
ти і найкращі мистецькі гру-
пн, зокрема молодечі анса-
мблі, виступали вже на сце-
ні „Веселки". До таких груп 
треба зараховувати й танцю-
вальний ансамбль „Бесел-
ка" з Ню Гейвену, що висту-
пав тут з великим успіхом 

минулої суботи та що його 
ентузіястнчно вітали чис-
ленні гості, включно З ДСЯ-
кнм з далеких країн і кон-
тннентів. як Австралія, що 
тепер проводять свої вакації 
на цьому „шматку України" 
в Амеріпді. В найближчу су-
боту, 22-го липня, численні 
гості матимуть рідкісну на-
году побувати на концерті, 
в програмі якого є виступ 
оперової співачки пані Марії 
Лисогір при фортепіяновому 
акомппніяменті проф. Дарії 
Каранович, та інавгурацій-
анй виступ молодої адептки 
балету, цьогорічної Кралі 
Союзівки Такі Зазулі, випу-
скннці балетної школи Роми 
Прийми - Богачевської та 
солістки з відомого балету 
„Квіт папороті". Після кон-
церту, як звичайно, забава з 
танцями. 

СУПЕРЕЧНОСТІ іВ ДЕМОКРАТИЧНІЙ 
ПАРТІЇ ТА ОПОЗИЦІЯ ЗОРГАНІЗОВАНОГО 

РОБІТНИЦТВА УТРУДНЮЮТЬ 
ЗАВДАННЯ МЕКҐОВЕРНА 

Маямі Біч, Флорида. — 
Минулого тижня Демокра-

„ОВОБОДА" НЕ ПОЯВЛЯТИМЕТЬСЯ В НАСТУПНОМУ ТИЖНІ 
З уваги на вакації працівників та на необхідність де-
яких ремонтів машин і приміщень, „Свобода" не появ-
лятиметься в тижні від 2Jf до 29-го липня. Останнє zuc– 
ло „Свободії" в цьому місяці друкуватиметься, разом 
з англомовним „Українським Тижневиком?, 21-го лип-
ня з датою суботи, 22-го липня. Після того герговс 

видання щоденника появиться з датою вівтірказ 
1-го серпня 

” Ш 'ь" її і и І І " sfaaS 

тична конвенція вибрала се-
натора Джорджа МекГовер-
на своїм кандидатом на пре-
зидента ЗСА, а сенатора То-
маса Іґелтрна кандидатом 
на віце-президента, схвалив-
ши раніше свою ліберальну 
плятформу, але ще з а к и 
конвенційні делегати вспіли 
виїхати до своїх домів, як 
уже було ясно, що до най-
трудніших п е р е двиборчих 
завдань МекҐоверна буде 
довести до консолідації - в 
Демократичній партії та пе-
ремогтн, або бодай злагіднн-
ти опозицію до його каяди-
датури з боку зоргаснізова-
ного робітництва. Хоча Mex– 
ґоверн був обраний на кан-
датури з боку зорганізова-
кількістю голосів уже в пер-
шому голосуванні, багато 
делегатів, головно з ігівден-
ннх стейтів, не скривають 
своє! опозиції до його канди-
датури, як виразно виявляє 
її зорганізоване робітницт-
тво. Джордж Міні, прези-
дент могутньої Америкаясь-
кої Федерації Праці — Кон-
гресу Індустріальних Робіт-
ників, скликав на найближ-
чу середу спеціяльяу нара-
ду Ради Директорів цієї ус-
тановн із виразною метою 
не допустити до того, щоб 
будь-яка із складових час 
тин цісї федерації амерякан-
ських професійних спілок 
виступила з підтримкою для 
кандидатури Me кґоверна . 
Намагання перемогти ці та 
Інші труднощі для демокра-
тнчного кандидата' були на-
явні вже в кінцевій сесії Де-
мократнчної конвенції, яку 
опнеус в своєму репортажі 
спеціяльний х о респондент 
„Свободи" д-р Михайло Coc– 
новський. 

, Д М Я Р И К О , 
ВЕРНИСЯ ДОДОМУ І" 

Написав М. Сосновський 
Маямі Біч, Флорида. — 

Кульмінаційним пунктом за-
ключних годин останньої се-
сії Демократичної конвенції 
були три промови — канди-
датів на президента і віце-
президента ЗСА, сенаторів 
Джорджа МекҐоверна та 
Томаса Іґелтона, а також се-
натора Едварда Кеннеді, я-
кий спепДяяьно; приїхав для 
цісї цілі. Драматичним мо-
ментом кінцевої сесії був 
факт появи на платформі 
всіх головніших кандидатів 

на президента, які цим своїм 
спільним виступом хотіли 
продемонструвати с д н і сть 
партії напередодні виборчої 
кампанії. Організатори кам-
панії МекҐоверна зробили 
все, щоб на закінчення кон-
венції заманіфестувати вну-
трі партійну едність і сшль-
ний фронт у змаганнях з ре-
спубліканцями та президен-
том Ніксоном у в и б о рчій 
кампанії. 

Сам МекҐоверн дав цьому 
яскравий вислів, звертаючи-
ся у своїй промові до кож-
ного зі своїх недавніх cynep– 
ників, не щадячи їм комплі-
меятів, не поминаючи на-
віть Джорджа Воллеса (йо-
го на заключній сесії не бу-
ло з уваги на стан його здо-
ров'я), якому присвятив ба-
гато теплих слів. Треба від-
значити, що з боку Воллеса 
був зроблений поеднавчий 
жест в сторону МекҐоверна, 
коли в час голосування над 
кандидатом на віце-прези-
дента, делегація з Алабами 
8 цілому віддала свої голо-
си на кандидата, пропонова-
ного МекҐоверном, при чому 
г)ечник делегації це зокрема 
підкреслив. Незалежно від 
того', і МекҐоверн і Іґелтон 
декілька разів упродовж ве-
чера підкреслювали, що бу-
дуть зроблені всі заходи, 
щоб привернути повну СД-
ність Демократігчної партії, 
маючи тут на увазі в першій 
мірі керівництво американ-
ських профспілок і Джор-
джа Міні та посадника Чи-
каґо Дейлі, якого група 
МекҐоверна на початку кон-
вонції не допустила до учае-
ти в Конвенції, внкорнстову-
ючн процедуральні моменти. 

Кандидатура 
віце-президента 

- найбільша несподіванка 
Упродовж 13 ЛИПНЯ ЗДО-

гади на тему кандидата на 
віце-президента ЗСА стано-
вили фактично основну про-
блему. Падали прізвшца різ-
них політичних діячів, по-
ширювалися різні поголос-
KHj але ніхто нічого не був 
певний аж до 4-ої години по 
полудні, коли на пресовій 
конференції в готелі Дорал 
франк Манькевіч, керівник 
виборчої кампанії МекҐовер-
на, поінформував журналіс-
тів, що вибір МекҐоверна 
впав на 42-літнього сенато-
ра зі стейту Мізурі, малові-
домого поза стейт і Вашинг-

Д1МІТР10С 1-ий ОБРАНИЙ НА НОВОГО 
ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІАРХА 

Істанбул. - На опорож-
неннн внаслідок смертн Bce– 
ленського Патріярха Атена-
ґораса 1-го патріярший npe'– 
стіл обрано в неділю 16 лнп-
ня ц. р. 58-літнього Мнтро-
полнта Дімітріоса, що був 
найменований на архнспис-
копа всього п'ять місяців то-
му- Був обраний Дімітріос 
12 голосами на всіх 15 чле-

керівництві п р а в ославних 
Церков і гарячий прнхиль-
ннк цейковної едностн. Но-
вий Вселенський Патріярх с 
богословом і був КОЛИСЬ ВИ-
кладачем класичної грець-
кої мови і літератури. Hapo– 
джений 1914 р. в Істаябулі. 
як Дімітрос Пападопульос, 
свої богословські студії Ді-
мітріос почав 17-літнім юна 

УНС УЖЕ ВИПЛАТИВ S10,400 ПЕРШОЇ 
ДОПОМОГИ ДЛЯ ПОТЕРПІЛИХ ВІД 

ПОВЕНІ В РАЙОНАХ ВІЛКС-БЕРРІ 
Й ЕЛМАЙРИ 

Джерзі Ситі. — Минулої 1 місцевий Ухрагаськнй Клюб 

-: 

нів Святішого Синоду після І ком в монастирі Галкі. Він 
того, як турецький уряд 
скреслив із списка спрнйня-
тлавих для нього канднда-
тів Митрополита Мелітона, 
що його представники усіх 
православних Церков ува-
жа- найдостойнішнм для об-
рання на Вселенського Пат-
ріярха. Обраний на Вселен-
ського Патріярха Дімітріос, 
дотеперішній м и т р ополит 
турецьких островів Імброс і 
Тенедос, розташованих при 
вході до Дарданеллів, буде 
виступати від тепер як Дімі-
трюс І. Кандидатуру Дімі-
трірса мав підтримати скре-
слений із списка Мелітон, 
митрополит X а л ькедону і 
декан Святішого С и н о ду, 
найбільш впливова особа в 

говорить грецькою, францу-
зькою і турецькою мовами. 
В 1937 році Дімітріос був 
висвячений на днякона і був 
парохом однієї із правосла-
вннх парафій в Істанбулі, 
потім працював два роки в 
Греції і після того знову був 
парохом однієї із парафій на 
передмісті Істанбулу. На 
зпископа був висвячений в 
1964 році. В лютому 1972 р. 
був призиаченеий на Митро-
полнта островів ґмброс і Те-
недос. Формальна інтроніза-
ція Дімітріоса 1-го на Bce– 
ленського Патріярха, 289-го 
з черги після св. Апостола 
Андрея, призначена на вів-
торок в істанбульській цер-
кві св. Юрія. 

У Північній Ірландії вбито п'ятьох оси, 
напруження триває 

Белфаст. — У неділю 16 
липня в Північній Ірляндії 
загинули ще п'ятеро осіб, і 
таким чином кількість уби-
тих від часу зірвання nepe– 
мир'я минулого ТИЖНЯ ДІЙ-
шла вже до 36 людей. На 
вулицях Белфасту з'явилися 
англійські панцерні авта, які 
провадять патрульну служ-
бу. Члени нелегальної Ір-
ляіндської Республіканської 
Армії обстріляли ракетами 
англійський військовий пост. 
Загинули два англійські во-
яки, наткнувшись на прнхо-

тон Томаса Францнса Ігел-
тона. 

Кандидатура Іґелтона бу-
ла повною несподіванкою. 
Про нього згадував день ра-
ніше відомий кореспонтдент 
і колюмніст Джек Андерсон. 
але цісї його сугестії ніхто 
серйозно не брав. Тнмчасом. 
як показалося. Джек Андер-
еоа і в цьому випадку в.міп. 
як завжди, заглянути зя ку-
ліси І вказати на невідомі 
для більшости факти. Оче-
видно, кандидатів на віце-
президента, що їх брав до 

(Закінчення на стор. ',-іїі) 

вану міну. Поліція встанови-
ла, що вистрілена терориста-
мн ракета була американсь-
кого виробу. З Англії прн-
слано до Белфасту ЗО пан-
церних авт, у відповідь на 
ракетні обстріли збоку теро-
ристів. Англійський адміні-
стратор для Північної Ірлян-
дії Вілльям Вітлов nonepe– 
див нелегальну Ірландську 
Республіканську Армію, що 
за вжиття сили вона дістане 
відплатний удар. За мину-
лнй тиждень на території 
Північної Ірляндії загинули 
12 англійських вояків і полі-
цаїв. Яких дві тисячі жінок 
і дітей католицького вірови-
знання ночували на cnopro– 
вому стадіоні, протестуючи 
таким шляхом проти присут-
ностн англійського війська в 
їх частині міста. Англійські 
вояки почали будувати висо-
кі загороди в Лондондері в 
тій частині міста, де живе 
переважно католицька мен-
ШІСТЬ, ЩОб ЗМеНШИТИ МОЖЛИ-
вості зударів між католика-
мн і протестантами. Англій-
ськнй речник заявив, що ко-
лн б вивести військо з като-
лицької дільниці, то там зно-
ву з'являться протестантські 
снайпери й убиватимуть не-
виниих людей. 

Відбувся Шостий Табір Виховників Юного ОДУМ-у 
Торонто (ДЮК).— В днях 

п'ятниці і суботи, 14 і 15-го 
липня, головний предсідннк 
Українського Народного Со-
юзу Иоснп Лисогір, в товари-
стві асистента головного ор-
ганізаційного референта і 
головного радного Степана 
Гаврнша, відвідав потерпілі 
від спричиненої гураганом 
,,Агнес" повені райони Ві-
лкс-Беррі в стейті Пенсиль-
венія та Елмайра в стейті 
Ню Иорк, відбув наради з 
місцевими Окружними Ко-
мітетамн та урядовцями Від-
ділів УНСоюзу і передав на 
їх руки чеки на загальну су-
му S10,400.00, що їх схвалив 
Головний Екзекутивний Ко-
мітет наа допомогу потерпі-
лим членам УНС. У Вілкс-
Беррі зустріч і наради ara– 
даних головних урядовців з 
головою Окружного Комі-
тету інж. Романом Дяковим 
та секретарем десяти місце-
внх і довколишніх Відділів 
відбулися в залі церкви св. 
Петра і Павла, парохом якої 
с о. Андрій Бунчак, який 
також веде акцію допомоги 
для потерпілих. Всч. о. Бун-
чак збирає також для потер-
пілих дещо із найбільш не-
обхідного, зокрема одяги 
для дітей та найконечніше з 
хатнього устаткування, го-
ловно постіл ькі накриття. 
Такі пожертви для потерпі-
лих можна слати на адресу 
о. А. Бунчака: Rev. Andrew 
Bunchak, 635 N. River St., 
Wilkes-Barre, Pa., 

Майже сотня родин — 
членів УНСоюзу в тому ра-
ноні зазнали великих втрат 
під час повені. 

Наступного дня, в суботу 
15-го липня, пп. И. Лисогір 
і Ст. Гаврнш відвідали по-
терпілу від повені Елмайру 
та околицю в Окрузі Ютн-
ка-Сиракюзн і там з черги 
мали зустріч і наради із сек-
ретарем Відділу п. Іваном 
Чопком та разом відвідали 

й інші установи, як також 
поодиноких потерпілих в рв-
йоні. Виявляється, ЩО ТИХ 
потерпілих с більше, ніж ЦО-
чатково можна було встано-
вити. 

ПЕРШІ ПОЖЕРТВИ 

Негайно після того, як 
Головний Екзекутивний Ко-
мітет УНС повідомив про вн-
асигнуваннл (10,000.00 з ка-
он УНС на допомогу ловодя-
нам та звернувся до своїх 
Відділів і членів, щоб і вони 
зі свого боку надсилали по-
жертви, до перших, що иа 
цей закляк відгукнулися, на 
лежать Архиспископ УПЦе-
рквн в ЗСА Владика Марко, 
який пожертвував (25.00, 
д-р Микола і Володимира 
Ценки C$25.00) Василь і Ан-
на Боднарські (325.00) та 
інші, список яких буде неза-
баром проголошений. Очевн-
дно, що члени Головного Е^ 
кзекутнвного Комітету, прр-
голошуючи заклик до ін-
ших, насамперед самі скла-
лн свої індивідуальні tt(y-
жертви: головний предсід-
ннк Йосип Лисогір пожер-
твував (100.00, по (50.00 по-
жертвувалн заступник Голо-
вного предсідника на Кана-
ду сенатор Павло Юзик, за-
ступннк головного преДсід-
ннка і рекордовий секретар 
Володимир Сохая, головний 
секретар д-р Ярослав Падох 
та головний касир пані Уля-
на Дячук і ред. А. Драган, 
по (25.00 пожертвували зас-
тупник головного предсіднн-
ка проф. Іван Телюк та ася-
стент організаційного рефе-
рента Степан Гавряш і зас-
тупннця головного предсід-
ника пані Марія Душних 
(15.00. Разом досі вже вплн-
нуло пожертв для поводян 
на понад тисячу долярів, 
Збіркова акція продовжусть-
ся. 

Президія Секретаріяту Світового Конгресу 
Вільних Українців відбула 

наради в Римі 
Рим. Чергове засіда н н я J внми успіхами, і Президія 

Президії Секретаріяту СКВУ вітає об'єднуючі дії та зусн-

24-го червня - 1-го липня 
1972 року на оселі українсь-
кої православної катедраль-
ної громади „Київ" біля То-
ронто, Канада, відбувся Шо-
стий Вишкільний Табір для 
виховників Юного ОДУМ-у. 
Метою табору було підготу-
вати віпсовників Юного ОД-
УМ-у для праці з дітворою 
на одумівських відпочинко-
во-виховних таборах та філі-
ях ОДУМ-у ЗСА та Канади. 
Участь в таборі взяло сорок 
курсантів, у віці 15 - 19 ро-
ків, з різних місцевостей ЗСА 
та Канади - Ню Иорк, Ір-
вінгтон, Філадельфія, Чика-
ґо. Лейквуд, Міннеаполіс, То-
ронто, Монтреаль, Ошава та 
Лондон. Програмою табору 
керувала команда в складі: 
д-р Юрій Крнволап — комен-
дант. д-р Євген Федоренко -
заступник коменданта т а 
старший внховннк ОДУМ-у 
для хлопців, Дарія Лиса -
заступник коменданта т а 
старша виховниця ОДУМ-у 
для дівчат, ОЛя Цехмістро — 
писар. Віктор Войтихів — 
старший бунчужний, Ніна 
Вусата — старша бунчужна 
та Іван Данильченко — обо-
зний. Команді у пращ' з кур-
сантами допомагали інструк-
тори — протопресвітер Дми-
тро Фотій, капелян ОДУМ-у 
Канади та настоятель катед-
ри святого Волбяимнра в Тб-
ронтх), ЮрііІ Ізвдоів, Віжтбр 

Педенко, Микола Гавриш та 
Леонід Ліщина. Учасником 
табору був також Володимир 
Жученко, який, як голова 
новоствореного відділу ОДУ-
М-у в Новому Ульмі, був за-
прошений взяти участь в та-
борі, щоб краще ознайоми-
тись з метою та характером 
цісї молодечої українсь к о ї 
організації. 

Із сорока курсантів двад-
цять сім успішно закінчили 
програму табору, склали іс-
пити з Першої Одумівської 
Проби та отримали від рефе-
р^нтури юнацтва ЦЛС ОДУ-

відбулося в Римі, у приміще-
ннях дому української като-
лицької парафії Журавиць-
кої Божої Матері, у днях 28 -
29 червня 1972 року, з учас-
ту президента СКВУ мґра 
Антона Мельника, генераль-
ного секретаря д-ра Свято-
мнра М. Фостуна і скарбнн-
ка мгра Омеляна Коваля. 

Засідання було започатко-
ване однохвилннною мовчан-
кою, вшановуючою пам'ять 
померлого нещодавно Члена 
президії, митрофорного про-
топресвітера о. Івана Бачин-
ського. В ході нарад члени 
Президії обмінялися загаль-
ними інформаціями про про-
роблеяу діяльність у часі від 
попереднього засідання, об-
міркували фінансовий стан 
Секретаріяту СКВУ та осно-
вно обговорили діяльність у-
сіх Рад і Комісій, котрі діють 
у системі СКВУ. Президія 
затвердила перейменован н я 
Комісії для справ культури 
на Раду та одобрила зверне-
ння цісї Ради до української 
преси у вільному світі. Обго-

1 ворено і прийнято рішення 
ннків, усі курсанти взяли у- оформити Комісію церков-
часть в зустрічі одумівців 3- них справ та провести пот-
СЛ і Канади, яка була прис- рібні заходи для скріплення 
вячена обороні переслідува-j праці Комісій і Рад СКВУ. 
них діячів української куль-j Президія розглянула Й об-

на Радіок, Віра Коновал, Га-Ітури в Україні Цю одумівсь-і міркувала ситуацію на укра-
лина Гайова та Таня Вовк -– j ку зустріч звеличав своєю їнському церковному відтин-
успішно закінчили програму 1 присутністю Владика Миха-іку. Українська Католицька 
табору на ступінь одумівсь-1 їл. Митрополит УГПЦ в Ka-j Церква знаходиться в тепе-
кнх виховників. З них Ліда наді. Головними доповідача" Ірішньому часі у труднощах 
Тарасенко та Віра Коновал j ми на зустрічі були д-р Ро-
успішно витримали іспити з ман Рахманний та інж. Лео-
Другої Одумівської Проби та нід Ліщина. Решта програми 
задовольнили вимоги на сту- зустрічі була заповнена кон-
пінь старшого внховнн к а портовими виступами само-

Учасникн та Команда 6-го Табору Виховників Ю. ОДУМ-у 24-го червня-1-го липня 
1972 р. иа ОСЄЧТІ „Київ" биія Торонта,Канада. 

ховннків - кандидатів. Де-
в'ять курсантів — Володн-
мир Крнволап. Дмитро Яку-
та, Ліда Тарасенко, Ліда Хо-
ролець, Ірена Татарко, Галн-

ОДУМ-у. 
В суботу, 1-го липня, ПІС-

Ц-у, йосвідка одумівськихш- іля закіачевая табору BUXOB– 

діяльннх гуртків філії ОДУ" 
М-у та ніжфілійнимн cnop– 
товдми змаганнями. 

П організаційного завершен-
ня, й такий стан вимагає 
об'єднаної дії її ієрархії, ду-
ховенства та вірних. СКВУ 
сприятиме такій дії і підтрн-
муватнме її. Процес об'сдна-
ння Українських Православ-
аих Церков с дозаачеаца ао- Сліпому 

лля Української Православ-
ної Ієрархії у тому процесі. 

З уваги на те, що цього 
й наступного року припадає 
40-річчя трагічного голоду в 
Україні, який був пнклнка-
ннй зумисне большевнцькнм 
режимом у цілі знищення 
мільйонів українців, Презп-
дія Секретаріяту обговорила 
форми вшанування пам'яті 
тих невинних жертв і нале-
жного відмічення згаданого 
40-річчя цілою українською 
спільнотою у вільному світі. 
Розглянувши різні актуальні 
справи зовнішньої діяльнос-
ти, а особливо акцію оборо-
ни переслідуваних і ув'язне-
них ^раїнських інтелекту-
алістів в Україні, Президія 
ствердила із признанням що 
така акція проводиться беа-
перебійно й у ній українська 
молодь бере зокрема актнв-
ну участь. 

На нарадах Президії Сек-
ретаріяту СКВУ обговорено 
ще раз справу нових радіо-
авдицій в Україну зі Захід-
ньої Бівропн; намічено роз-
глян^"rи можливості поїздки 
членЬ Президії до Південної 
Америки та Австралії в цілі 
ознайомлення з українським 
організованим життям н а 
тих континентах. Також роз-
глянено Й полагоджено ряд 
актуальних справ різного по-
рядку, котрі вплинули в між-
часі до розгляду Президії від 
українських централь н и х 
громадських надбудов. уста-
нов, організацій і товариств. 

Президія Секретаріяту в 
часі свого перебування в Ри-
мі теж склала візиту Його 
Блаженству Верховному Ар-
хнепископові Кнр Носяфові 
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Іідґебівська трясовина 
У боротьбі московського режиму проти виразників на-

Минулого місяця прем'єр тип на задоволення своїх ам-
Ялонії Бйзаку Сато н р о т л і ь біцій, мажуть забезпечити 
снв, Що щи маї мір склас- себе матеріально. Величез-
ти заяву про свою рознгна- ний добробут країни, осягне-
цію. я к голова - . ra iap– нпп впертою працею всього 
тії ліберальних іемократіа народу після війни, відкрив . f t „ 
яка на протязі ПІСЛЯ! - широкі перспективи у вказа- - Ц1 ' . ^ж , , 

, і лад, оповідання Фоанцузько-рок в стояла в Японії прн них вище д ілянках суспіль- ^ ^ чуюцуоьм 

М. Л-иіі 

ДИТЯЧІ КНИЖКИ ЧУЖИХ 
НАРОДІВ 
(На „нову моду") 

Книжки для дітей ВИГЛЯ-
дають тепер трохи „револю-

а деякі, як, наприк-

владі. 
Е. Cam мав чималі уСПІХН; 

в своїй політичній праці і 

НОГО життя. 
Танака, як згадано, вий-

пюв із селянської родини, а-

можва після програної вш-
ни вивести зруйновану т w „ „ 
ну на вершок ек ! політичної діяльностй. 

валених, і практична наста-
нова привела ного до актнв-

ціональної свідомостн й сумління, тих, що в рямцях зако- л а н прекрасний приклад, як л е він не пристав до незадо-
нів і постан.ш совстеькнх конституцій стають на оборону 
основних прав українського народу на розвиток його куль-
тури й мови, каґебіпськнй апарат цього режиму послугову-
сться всіма випробуваними методами сталінського терору. 

Тих, що сміливо іі певно обстоюють слушність і npan– 
ду української справи, поклнкаючнсь на закони н KOHCTH– 
туцію. органи КГВ намагаються унешкідлнвнтн чи й зни-
щитн з допомогою жорстоких засудів і потім знущань у 
таборах суворого режиму чи у в 'язничних ізоляторах. Та-
кої долі зазнають чи зазнавали такі постаті з-поміж укра-
їнських дисидентів, як Святослав Караванськин, Валентин ^ р а ч а с С В О Ю n ? 1 W P m , г ь , -вим колам у війні 1939-45 

могутности. 
А проте, для загальн 

настрою населення не мас 
рішального значення, яких 
успіхів осягнув Той чи інший 
політичний дія і: коли він 
задовга ОЧОЛЮЄ уряд, ВІН 

Тепер пін стає перед велнкн-
МИ :і j t іоЛСМаМИ ЯПОНСЬКОГО 
:кнття, ші користання добро-
буту та виведення Японії на 
шлях великодержавности і 
задоволення амбіцій, які не 
далося задлвольнити вііісь-

, поглядами свого клану іа поширківання їх шляхом .,самвида- j х 

Мороз чи н померлий минулого року в концтаборі Михай-
ло Сорока. 

Хиткіші елементи з-поміж арештованих КІ”Б намага-
сться застрашити погрозами суворих вироків, безупинних 
репресій, шикан та знущання під час довголітнього nepe– 
бування в нормах : концтаборах. їх змушують писати по-
каянні заяви і виголошувати написані кагебістами де-
клярації. в яких арештовані чи поставлені під загрозою 
арешту засуджують не тільки свої . .злочини". здійсне-
ні здебільшого писанням не надто небезпечних для ре-
жиму віршів чи 
ву". а то й передавання за кордон, але й обтяжують невн-
пдних для КГВ, тобто твердих у своїх переконаннях ape– 
штованіі.х. З такою тендеяцісю бу;ш вимушені кагебістами 
й опубліковані в совстській пресі два ..відкриті листи" 
внучки Івана Франка Зіновії із загальним самообвинува-
ченням себе та своїх друзів, ,,покаянні заяви" заарештова-
ного ще перед січневими арештами більгійського студента 
Ярослава Добоша і надрукована недавно в київській ,.Po– 
бітннчій Газеті" заява хеміка Леоніда Селезненка. Перший 
із них, Ярослав Добош, обтяжив малоконкретнимн о5внну-
ваченнями Івана Саіт.тнчного та Леоніда Селезненка і 
трьох жінок - Зїновію Франко, Ганну Коцурову і Стефа-
нію Гулик. Другий, ..всипаний" Добошем. Л. Селезненки 
обтяжив трьох відомих і принципових у своїц настанові 
-літературних критиків Івана Світлнчного та Євгена Сверс-
тюка і поета та літературознавця Василя Стуса. як також 

заарештованих Д. Шумука, Г. Коиурову і 3. Антонюка. 
каючись за свій ,.злочин". що виявився єдино у посередньо. 
му переданні за кордон збірки віршів В. Стуса. які потім були 
надруковані у Брюсселі п. н. ..Зимові дерева" і в яких 
тяжко знайти не тільки якісь , ,антнрадянські" мотиви, а 
то й натяки. Щоб підкріпити ці благі обвинувачення. ІСҐБ 
опублікував готову вже два роки тому покаянну заяву 
поета Миколи Холодного із самообвинуваченням у ш:сан-
ні „злочинних", ..ворожих радянському ладові" віршів і 
з обтяженням уже не тільки Світлнчного і Сверетюка, але 
й навіть письменника старшої генерації, недопитого ста-
лінським режимом Б, Антоненка - Давид.шпча і р е п р е с -
ваних режимом Гусака в ЧСР пряшівськнх літераторів 11. 
Мурашка й І. Мадннського. як також немилих М. X ;юд 
ному мнетців Оксани Мешко й Івана Гончара. 

Фабрикування всіх цих ,.гпкаяшіих заяв" і ,,шлкри-
тих листів" ще іі досі не дало кагеб:стам бажаних наслІД 
ків. Виявлені в цих ,.документах" обвинувачення такого 
роду, що їх не відз:іжнвся б узяти під розгляд ні ОДИН 
із демократичних судів світу. Усі ..злочини" Зіновії Фран-
ко мали бути в тому, що вона „неправильно іі викривлене 
приймала и інтерпретувала окремі недоліки і труднощі в 
нашому, тобто радянському житті" і поширювала сере,ч 
знайомих деякі критичні до режиму самвидавні матеріялн 
Ярослав Добош був заарештований оа передаванні! ПіД 
час зустрічей з деким із заарештованих, до речі позбавле 
ним праці, невеликих сум грошей, яких ледве чи BHCTU– 
чило б на тиждень прожитку в Совстському Союзі, і зі 
спробу вивезення на Захід такої, цілком уже неи^літич 
ної праці, як ..Словник рим” Св. Караванеького. „Злочин' 
Леоніда Селезненка мав бути в тому, що він передав чере 
другі руки за кордон збірку ліричних віршів Василя Сту-
са, в яких тяжко дошукатися якогось ..антпрпдянськ^іч 
змісту" чи „антнрадянського спрямування". А щодо поета 
Миколи Холодного, то і його вся „ворожа" до ,,радянсько-
го" ладу діяльність виявилася в тому, що він був „під вра-
женням невірного тлумачення критики культу особи" і 
„писав вірші з наклепами на радянську дійсність'' із та-
ким змістом, що їх редактори журналів „нової л івиці ' " у 
ЗСА навіть не прийняли б для друку з огляду На їх не 
революційність. 

Так чи інакше всі ці ..документи", покаянні заяви і 
„відкриті листи" свідчать про одне — про справжню ка 
ґебівську трясовину, що компромітус, енсіему, в якій воні 
фабрикуються. 

Закордонні евідкн 
Московська . .Правда" в цих місяцях публікус. багат 

пропаґандивного характеру матеріалів, присвячених TCN: 
„50-ліття СССР". Знаючи, 'що своїм авторам населення ж 
дуже довіряс. ..Правда" змобілізувала цілий полк закор 
донних червоних дописувачів або відвідувачів з квігткам; 
комуністичних партій. Вони оті закордонні свідки . . т ік 
лиаого ЖИТТЯ" В СССР, покликані ЦК КПСС переконува 
ти совстських громадян, пю кращого ЖИТТЯ, більшої слрг. 
ведливстн . більшої рінностн. як у СССР на земній кулЗ 
не ісяус. Як колись Сталін використав міжнародний авто 
ритет чи ім'я. Анрі Блрбюса. Анрі Жіда й інпіих для під 
трнмки свого народовбнвчого режиму, так тепер Ц'К КІ1 
СС покликав до слова на сторінках . .Правди" членів цент 
ральних'к:л:петіп та діячів різних закордонних компартії 
або симпатинів, як австралійський романіст А. Мпршллл 

Найновішим „знавцем" підсовстського життя виявив j 
ся після кількаденного перебування в Москві кубинська; 
диктатор Фідель Кастро. нагороджений орден:м Леніна 
ДОВІВШИ Кубу до стану убогостн й безправ'я. Кастро в про-
мові, передаваній через еовстеьку телевізію, вихваляв ДО-
сягнення СССР: ..Коли б Ленін зміг побачити, чого до-
сягнув совг.тськнй народ у ділянках культури, політик;: 
революційної творчості!, коли б міг побачити, як ЗМІНИВСЯ 
цей народ, у який він вірив, то напевно відчув би почуття 
справжньої гзрдости". Явно утотожнюючи поняття совсг , 
ський народ з поняттям російський народ. Кастро виявиі 
елементарну неграмотність, бо навіть За совг.тським стан-
дартом у поняття „сонотськнц народ" входять ще понад 
сто не-російських народів. У промові через московську те 
левізію той новий ..совг,толог" договорився до того, п; . як 
цитували „Известия" з 8-го липня, „можливо, навіть са-
мі совстські люди не можуть собі повністю уявити Д0СЯТ-
нень у вашій країні" . . . 

Згадуваний відомий французький письменник Анрі 
Жід згодом політично прозрів і написав книжку правди. 
в якій змалював СССР. як імперію неволі. В СССР внкля-
ли його ім'я, але в світі вже відомо: будь обережний з 
тим, кого внхвалле ЦК КПСС! 

В країні, де рідко - к їли ярі 
м'ср залишався довгий час 
на своєму посту. ЕЗйзаку Са-
то вирішив відійти свосчас-
но. передавши керівництво ;; 
руки заслуїкеного члена сво-
сї партії - Какуеї Танака. 

Новий голова партії і пре-
м'ср вийшов із селянської 
родини з консервативними 

Гре-
1 ба знати, що селянство ЯпО-
! нії у своїіі більшості зорга-
j нізоване м клани, пов'язані 
(міцно родинними зв'язками 
та (щільними звичаями GBO– 
ою енері”іс:ю. вмінням учИТИ-
ся, НІКОЛИ не відмовляючись 
від праці, якою б вона не 
була тяжка , Какуеї Танака 
дійшов до найвищого ;таію-
вища в країні. 

З молодих літ, а йому те-
пер тільки 6-1 роки, Танака 

Серед інших проблем, які 
гоять перед новим прем'с-

ром. найбільш важливим с 
полагодження фінансових 
і прав з Америкою, бо Япо-
нія мас завеликий балянс у 
спою к рнсть (понад трп 
більйоні! лолярів в минуло-
му році), а крім того мас 16 
більйонів чужинецьких ре-
зерв, яких не вживається че-
рез бюрократичні обмежен-
ііа для торгівлі в своїй краї-
иі. себто обмеження імпор-
ту, 

Д ; поважних проблем, що 
стоять перед новим прем'с-
ром, на.іежить устійнення 
торговельних .та політичних 
взаємин з Китаєм, питання 
взаємин з Формозою, також 
взаємин з Москвою - пер-

створлв успішне будівельне спективп торговельні нібито 
підприємств.'. Мавши 33 р;к. великі, але Японія мас гІр-
він був уже міністром 10CTH- кйй досвід з москалями, які 

від давніх часів тримаються 
засади треба брати, але 

ції. ГІого. шінскуча кар'єра 
викликала здивування, а 
часом і заздрість, але його 
вміння переконувати здобу-
ло йому авюрпт^т та поша-
ну. Японці люблять амбітних 
і працьовитих людей. І І!И 

В Японії з селянських ВИ-
зів внйпілн .численні керів-
никв установ та організацій. 
ВиЙйятком була ТІЛЬКИ ар-
м;.і, де високими старшпяа-
мн моїми бути тільки члени 
самурайських родин. 

У своїй полі пі чиїй діяль-
ності Какуеї Танака показав 
себе добрим організатором 
та людиною з твердими rie– 
реконаннямн, і тому його ви-
Гфалн головою ЛІбераЛЬНО-
лемократнчпої партії, яка 
Ч 'с в парламенті більшість 
і втішається серед населення 
великою популярністю. 

Какуеї Танака став голо-
зою парті: ще й тому, що во-

не треоа віддавати. 
Життьовою п р о блемою 

для Японії є відібрані від неї 
Москвою Кур:льські остро-

зокрема група островів 
біля самих берегів о. Хокай-
до. т. зв. Габомаї та о. Куна-
шір, які завжди належали 
Японії. Військова охорона 
о. Окаидо в системі японсь-
кої оборони є дуже важлн-
ВОІ6 cnjiaaoio. На чолі її сто-
їть ген. Хасімото, якого ще 
.молодим старшнаою довеЛс-
ся нам ссобисто пізнати. Він 
иі.чдержав наші заходи діста 
ти дозвіл на видавання ук-Т 
раїнського часопису „МаН-
джурський Вістник". що ви-
ходнв у Харбіні п'ять років. 

Москва хоче дістати япон-
ську допомогу у розбудові 
сибірських та далекосхідних 
територій, але японці напев-на потребувала зміни голов 

^п „ 1.,,.^ ^. ^ , „ f но не заоули сконфіскованих 
ства не лише для того, щоб J т , 

у них москалями нафтових 
Концесій на оГСахаліні і :va– 
ходять з ними у постійні кон-
фліктн в справі риболовства, 
яке має величезне значення 
для японської економіки. 

мати належну кількість го 
лосів у парляменті, але та-
:оо; щоб закріпити свою по-
іулярність серед широких 
.іас народу, де почали зрос-
гатн виливи лівих партій. 
Це стосується ГОЛОВНО ШТЄЛІ-
генції, яка вийшла зі сіл та 
юбітничпх КОЛ і не змогла 
-.добути ВІДПОВІДНОГО ПОЛЯ 
;лЯ своєї діяльнОСТИ. Японія 

В П Е Р Ш Е В WAH1TOW 

го драматурга Ионеско, на 
віть безглуздо. ІНШІ — ПОВ-
чальні, я к у Китаї, для нау-
ки й розваги, такі, я к „Ко-
мікси", але зовсім інші, ніж 
американські. 

Сучасні автори книжок і 
д л я дітей зірвали зовсім із 
давнім способом писання дн-
тячих оповідань та казок, 
коли діти захоплювалися 
казками братів Ґрімів, Гоф-
мана, „Івасем і Ганнусею", 
„Попелюшкою" і ін. І див-
на річ: літературні критики 
твердять, що ці „новомодні" 
оповідання більше приваб-
ливі. Щоправда, в Японії 
все ще появляються казки 
романтичного змісту, як, на-
приклад. казки талановито^ 
го письменника Сокеюкі 1-
маші з ілюстраціями Даіга-
чі Огота. 

Ба, дітей можна зацікавн-
тн й політикою. У Східній 
Німеччині появилася друком 
„лівацька" пропаґанднвна 
книжка Гунтера Гербургера 
п„ з. „Могутня Жарівка" з 
ілюстраціями його чотнри-
літнього синка Данісля. 

Героїня Жарівка виконує 
неправдоподібні речі: наво-
дить страх на дорослих, 
пхас свого носа між бизнес-
менів, освідомлюс кожного, 
висолоплюючи свого язика. 
Жарівка любить дітей. Не 
хоче, щоб вони мали подвій-
не підборіддя і велике чере-
во, я к посадник міста, тому 
організує п'ротестаційннй по-
хід до міської ради. Жарівка 
летить до Китаю, бачить 
там тріюмфуючих фабрич-
них робітників. Іде до церкви 
і здіймає хрест із престола. 
Вігходить на вулицю і рятує 
жертву автомобільної катас-
трофи. Вкінці появляється 
на передвиборчих зборах, 
само собою псевдодемокра-
тнчннх. Викидає організато-
рів, і. коли плятформа опо-
рожннлася, вигукує: „Нарід 
має довір'я до нас, тож бу-
дуймо школу і плавальню!" 
Отже, Жарівка — „дитина 

^ революції"... 
„Історія ч. 2" Евжена Ио-

неско, французького драма-
турга. Автор представляє ді-
тей у якомусь безглуздому 
світі. В усьому оповіданні 
нічого не діється, як лише 
те, що батько веде розмову 
із своєю маленькою донеч-
кою і перевертає ввесь світ 
горі дном. Жозета ввійшла 
до батькового кабінету, коли 
він. покурюючи, розмовляв 
із кимсь через телефон. Вона 
питається: „Ти телефону-
с ш ? " Батько завішує слу-
хавку та й к а ж е : „Це не те-
ле ' он" . — „Ні, це телефон". 
- відповідає Жозета. — Ма-
ма казала мені й Жакеліна 

Вінніпег. — Довголітню у-1 теж". — „Мама і Жакеліна 
іас забагато людей з BHCO– чнтельку - професіоналістку 1 помиляються. Це не теле-
гаю освітою без можливості! Віру Дсренчук призначено фон, а сир". — „Сир? Коли 
фактично прикласти свої супер - інтендантом шкіл у ; т а к , то люди гадатимуть, 
'.нанн.т... І районі Транскона - Спрінґ-

Однак, комуністи як слід філд. Це вперше в історії Ма-
іе внкорнеталн сприятливої нітоби на таку посаду приз-
'ля них ситуації, і молоді начнли жінку. Перед тим п-і 
ттеліґопти вхолять у т рго- Віра Деренчук була два ро-
іельяу та промислову ДІЛЯН- ки заступницею супер-інтен-
и. де. хоч UC- мають псх;пек- данта шкільництва. 

що це сир". — „Ні. бо сир 
називається не сиром, а му-
зякальна коробочка зветься 
килимом. Килим зветься 
лямпою. стеля - підлогою, 
а підлога — стелею". І так 
далі ft далі батько повчає 

Жозету про „правильне" зна-
чення слів: крісло - - ц е вік-
но, а вікно — це перо. Поду-
шка — це буханець хліба, а 
хліб — це килим. Ноги — 
це вуха. Руки — це ноги. 0 -
чі — це пальці, пальці — 
це очі. 

І тепер Жозета говорить, 
як батько вчив її: „Дивлюся 
у крісло і їм подушку. Маю 
десять очей для ходження і 
два пальці, щоб бачити. Я 
з'їла музикальну коробку, 
тепер помащу килим марме-
лядою на десерт". 

„Люди з-над Озера" Ф. 
Берлінера. Ця книжка з ілю-
страціями Берінга розпові-
дає про ідеальну робітничу 
родину: батько щирий, від-
вертий і непоблажлнвий, ді-
тн імпульсивні. ї х співжиття 
зображене без найменшої 
сантнментальностн. Це чудо-
ва книжка, поперетинана 
здоровим гумором. Д л я при-
кладу подамо коротенький 
зміст шостого розділу п. 3. 
„Війна в Червоних Слив-
ках" : 

Шестилітній синок Сорен 
нудьгує на подвір'ї, бо не 
має з ким бавитися. Пого 
друг Петро у таборі на ост-
рові. Мама й батько ще 
сплять, бо прийшли пізно з 
вечірки і певно мають ,.ка-
ценямер". як говорила Со-
фія. Нараз серед червоних 
сливок почулася тріскотня. 
Це розривалися кулі скорос-
трілів. 

Сорен вбіг у спальню з 
криком ..Війна!" Побудив 
матір й батька. Батько на-
дягнув дунгарі й пішов із 
сином поглянути, що там ді-
сгься. „Вони бавляться у вій-
ну", - - сказпв батько. -
„Бавляться у війну?" — 
спитав Сорен недовірливо. 
Пішли далі. 

Всюди було видно ЖОВНІ-
рів. Один із них усміхнувся 
до Сорена. То був його доб-
рий друг, молочар, якого 
він бачив щодня і любив го-
ворити з ним. - - „З ким вою-
єте?" - спитав батько. 
Та молочар лише дав знак 
рукою, що треба мовчати. 
Підійшов до них офіцер і 
сказав : „Чи можу сшггатн 

-вас, що ви тут робите?" 
„Здасться, можете. - відпо-
вів батько. — Я і мій сни 
дивимося на війну. Гадаю, 
йде задовільно". — Офіцер 
почервонів, мов помідор, і 
мовив гостро: „Чи можу 
просити вас, щоб ви забрали-
ся з командного пагірка?" 
— „Можете, але це вам не 
поможе. Командний пагірок 
це мій пагірок із бронзової 
доби. А чи міг би я просити 
вас не толочити святоівансь-
го з ілля? Я ним заправляю 
собі горілку". 

Тепер Сорен запримітив, 
що один жовнір махав голо-
вою, вказуючи пальцем на 
чоло. Інші жовніри регота-
лися. Не сміявся лише офі-
цер. що тепер посинів. Він 
несамовито засвистів у свнс-
ток і щось закричав. 

— „О, це була війна!" — 
сказав батько. — ,,А як вона 
називалася?" — спитав Со-
рен, бо війни все якось на-
знваються - Друга Світова 
Війна або Війна в пустині, 
або В'єтнамська Війна. -

"к Un 
ЖИТТЯ І ЗНАННЯ 

Редагує інж. Лев Ящсевнч g ^ 

ЕНЕРГЕТИЧНА КРИЗА 

На жаль, як м^вж^згаду-
валн. від'ємнокж^стррінкою 
цієї дешевої „пд^пки" є 

мозрозумілим. Одним із та- j шкідливий вплив' вирощу-
ких здобутків і, до речі, OC-
новннм фактором нашого 

. Ми всі приймаємо і корис-
тусмося здобутками техніки, 
як чимось природним та са-

дарту та комфорту є елек-
трнчннй струм, без якого 
годі собі тепер уявити життя. 
Передсмаком в і д сутності! 
цього великого здобутку те-
хніки було „затемнення" в 

вання електричного струму 
на екологію нащої плянети, 

високого життьового стан- а зокрема на здоров'я люди-
ни.Крім цього можливість КО-
рнстуванняN елеНіЬЛнергісю 
в найближчому майбутньому 
закроюється дужеу^раматич-
но з огляду на поспішний 
зріст населення, рораз біль-

Ню Иорку в 1965 p., спрнчи-juie запотребуваняя на елек-
нене перевантаженням елек-
тричної мережі. 

Ми залюбки критикуємо 
та обурюємося проти занечи-
іцення нашого довкілля, але 
забуваємо про те, що це за-
нечнщення є ціною, яку му-
снмо платити за вигоди на-

тричний струм та внчерпу-
вання внкопнотлалнва. 

Згідно зі звіт^54іА^фикан-
ської Енергетичної Комісії wu. 
конвенції Об'єднаних Націй 
в Женеві 1971 р,. .црисвяче 
ній мирному викорнстову-
ванню атомової анергії, аме-

шого життя. Бо одним ізіриканські припасші Haqbni 
чинників забруднення нашо- і будуть вичерпані в 2000-му 
го довкілля є турбіно - гене-іроці, природнопгчглзу — в 
раторні електрівні, що про-; 2015-му році, а кального ву-
дукують ужитковий елек- : гілля - у 2400тлу.році. 
трнчний струм з теплової e– „ асихі е ... ' J Вже тепер електрівні для нерґп таких земних копалин, і ' . 1 , і продукування ужіїткової е-як вугілля, газ та нафта. і г - - V Y , „ , ” лектричНої енерг^'не всилі Електричний струм є ча- -̂u.– J t задовольняти збільшене за-ршною енергією, що за но- ,. ,. -,,, f ' потіх?бування на'-'-'Лектрнч-гиском переключиика пливе ., ^ j ний струм з огляду на за-невндимнм руслом ЄЛЄКТІЮ-і . , X „ ' і ічх:трені умови будування нів крізь тонкий електрнч- і г Г. . , .т . J ' 

v j нових електрівень та щораз 
ний провідник, виконуючи . , К j . І „ v 

призначене їй завдання пре- С ^ В 0 І ) 1 Ш І вимоги, що пс став-
цизно, безшелесно, без с л о - ! л я т ь м , с ц е ш УР^Ив.ДНОСНо 

п, j продукування „чистої енер-ва сиротнву. Таємницею yc–; :.„ , ^ ' ". п і . І тому в недалекому піху та широкого застосу- J , J ^ Т у . . ,- майбутньому, як не зайде вання електричної енерґи с J J , чі, . і радикальних вмін в тому нЬ-нескладність є л ектричних' . , м- ' .. . і прямі, електричні Компанії інсталяцій та дешева ціна, ' ' ' .-.rv. : будуть змушені тю ирипн-корнстування електричним і -” J У ^ к 
нити приймання Нових кон-струмом. .' „ A) h ,Ґ „ сументів, або обмежити спо-Кошти користування елек-! J -v- - v -j „ . і живання електпі̂ чної енеіь тричною енергією нересіч- .„ га ,ii– - ги для поодиноких відбор-ноі американської родини' . ' ,^:– 

, л . і Ц1В. ” ' 

дорівнюються 10 ДОЛ. М1СЯЧ- І 
но, що, при 2.5 цента за 1 
кіловат - годину, становить 
рівновартність 400 кіловат-
годин 

один кіловат (1000 ватів) 
має силу 5 людей, тоді 400 
кіловат - годин є відповіднч-

За 10 років будемо святку-
ватн 100-літній ювілей пер-
шої у світі електрівні, яку 
збудував у '1882 jp''. прн аул. 

1 " " ' Перл в Ню Иорку 'Гома Ал-
Колн взяти до уваги, що 1 - . „ ГяСПь. -лл 

'v ' ва Едісон потужністю оОО 
кіловатів. Вона постачала е-
лектрнчний струм для освіт-І Ч , ' ' и 0 о а А л л ' " ' г П І " , 1 " " и " , М " ' , " ! Л І и В а н н я Едісоновііх жарі-ком 2,000 робочо - годин, я - : о г Ч rT ' 

” -, вок 85 клієнтам. Але вже в 
кі, вчнеляючи працю робіт-і-^о^. . гч." ' 

Р t^ ^^2Q р продукція електрич-
ннка за найнижчою стан- - r .- . ' . иоі енергії в Америці дорів-кою, скажім, 2 дол. на го- . . . г. : і^-” f нювалася 40 більйонам кіло-дину, коштували о нам , „ л : ^ . - 0

J пат - годин, в 1972 році аме-1.000 дол Вживаючи елек- . Л”ОУ. ' м - г . риканські електрівні проду-трнчних робітників, ця сама . „ -^ -1 у . ^ л куют ь 1.6 квадрильйона кі-
праця коштує нам тільки 10 J ^ ' " „ „Л„,„, , ; . 'Л

, 1
Я Л Л!^. 'л-

1 ” ловат - годин, що. дорівню-
д о л ' і є ться34 ' ( світоврі^продукції. 

— гггг:: немає жадного сумніву, що 
в 2000-му році продукція е-

Вшна в Червоних Слнв-1 лектричного страму подво-
їться. Отже, адецть бути ках", - пояснив батько. 

Що Діти можуть творити j знайдена розв'язки лтального 
теж щось гарне, бачимо ^ j та занечищення нашого дов-
книжки К. Шінемана ,Jli– кілля. Єдиною ДнаЬсю, на 
кассо: Діти й бики з Вальо- Ьгумку учених, є" а”томова е-
рісу". Це цікава збірка реп- і НЄргія 
родукцій. Французькі діти зі в т е о р і ї існуЙ^д^ва'роди 
Вальорісу, містечка на Кот термоядрових рейкцій, які 
д'Азюр і сусіднього містечка М О Ж на запрягти:до :продук-
Жуан вшанували 90-літньо- ц і ї електричної енергії. Пер-
го Пікассо тисяччю образків j ш а 3 них засярвз,'сться на 
боротьби з биком. Пікассо методі розподілу', 'ядра (fjs– 
внбрав із них 48 і додав Де-jsion), друга - 'й”а методі 
які із своїх (з доби 1957- j злиття ядра (fueSion). Пер-
1959). У висліді вийшла ч а - ! Ш у методу'використано при 
рівна книжка. Вона запере- ' будові першої атЙйбіаої бом-
чує твердження, що „навіть 'би, яку скинуто Я' 1^45 р: на 
дитина може творити модер- Гірошіму. J :^"' 
не мистецтво". Незграбні ма- Ц я метода є основою Tefc– 
люнки дітей подані в книж- j моядроього проп^с^' реакто-
ці поруч Пікассових мнстець-; рів атомовнх -^вілектрівень. 
кнх малюнків. Це не змен- j Недоліком цієї методи є над-
шус дитячої творчости. а м і р радіоактивнбТб:гІроміння, 
радше підкреслює її свіжість, j (Закінчення на^стйр. 5-ій) 

ГУ?ТТ 
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J Ольга Прнходьхо 

З МОРЯ ЖИТЕЙСЬКОГО... 
Розповідь л часів старого Поділля 
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Чим далі порозуміння між ними ставало все пов-
:ішим. Почували, себе цілком щасливими. Йому всо 
Лльше й більше хотілося, щоб вони нарешті могли 
іже спільно ходити до товариства., але чекав, поки 
Стефанія цілком освоїться в новому середовищі, а 
гакож хотів, щоб це сталося у відповідний моменг, 
гри якійсь визначній події, коли буде велике това-
(Нство в зборі. Знав; що в такому випад,чу поява Сте-
рангї може бути більш ефектовною, але також у ве-
іикому товаристві при бажанні легше залишитися 
(епомітиими. Коли хотів, щоб поява Стефанії була 
фекТовною ,ке було ЦЄ л пихи, бажав це для Сте-

фанії, передбачав, що це дасть їй почуття певности 
ебс і принесе їй велику радість. 

Коли дові ІПВІ :: від одного ІЗ своїх приятелів Kca– 
верія Замойського, Що в австрійській амбасаді мас 
бути з нагоди приїзду австрійського коронного нас-
лідника 'велике прийняття, а потім парадний баль, 
подумав, що це власне був би відповідний момент. 

Ксаверій Замойський займав визначне становище 
при амбасаді і запросив Знґмунда на це прийняття, 
сказавши, що варто прийти подивитись, що мається 
на увазі влаштувати все з небувалою парадою. 

Оповідаючи Стефанії про це запрошення, Зиґ-
мунд сказав:: ' 

— Я б так тішився, коли б і ти пішла зі мною 
до амбасади. Там напевно будуть найкращі туалети 
сезону, а ти, здається, якраз цікавишся туалетами. 
— додав з милою усмішкою. 

Стефанія радо згодилася. 
— Але як буде з твоїм туалетом? — запитався 

стурбовано. — Треба мати дійсно щось дуже гарне. 
— Я вже маю відповідний туалет, — скромно 

сказала Стефанія. 
— Ах, так ось куди ви зникали з пані Дороті! Ці-

каво подивитись. Пані Дороті прекрасно розумієть-
ся на таких речах. Можеш мені то показати? 

— Ні, — і почервоніла. 
— Так це має бути і для мене несподіванка! — 

засміявся задоволено Зигмунд. 
Настав день прийняття. Коли перед від'їздом 

Зиґмунд глянув на свою дружину, вона в його очах 
побачила таке захоплення, що серце її радісно за-
билось. Правду сказати, вона сама була трохи за-
хоплена, роздивляючись на себе у дзеркалі, так гарно 
то виглядало. На її запитливий погляд Зигмунд шеп-
нув: 

— Будеш найкраща! 

В амбасаді їх зустрів Ксаверій Замойський, яко-
го Зигмунд повідомив, що прибуде з дружиною. Kca– 
верій був сильно зацікавлений. Як то, ніколийі слова 
про одруження і раптом - приїду з дружиною! Знав, 
що Зигмунд завжди уникав жіночого ^ов^риства, 
знав, що він дуже вибагливий. ^егаг' 

Коли і в очах цього спритного, елеґантйото днп-
ломата Стефанія помітила вогник здивування^ її oxo– 
лило радісне зворушення. Вводячи молоду'даму до 
великої залі амбасади, де вже було поівйос,'гостей, 
Ксаверій розсипався у компліментах, а Зу^іундові 
зауважив з лукавою усміщкою: . 't'. 

— Тепер я розумію, чому ти так пильно,.ховаєш 
свій скарб. J ” -

Багато очей звернулося до них. Стефанія мило 
відповідала Ксаверію і ніби зовсім не помічала тих 
дікавих поглядів, які на неї були звернені. .Зигмунд 
у натовпі трохи відстав навмисне, бо хотілося йому 
слідкувати зі сторони за тим враженням^ яке вона 
оправляє. 

Невже це Стефанія, та скромна Сте^йі^я, яку 
зін пізнав у білому палаці своєї матері? Де „взялися 
дя хода, ця грація, ця плавність рухів? А "цей туа-
лет? Мій Боже! Що туалет робить з жін^Ь^о! І як 
юна знайшла якраз те, що найбільше, підкреслгоо 
.ї принадність? ,. , 

(Далі буде.) ма?о 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 18-го ЛИПНЯ 1972 

ХХ-та 
ОЛНИПІЯДА 
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1972 

За участе україни b олімпійських іграх 

УКРАЇНСЬКИЙ 
0ЛІМПІЙС6КИЙ 
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а: 
f–' Вже незабаром — 26 серпня 1972 року розпічнуться 
5рС Олімпійські Ігри в Мюнхені. Згідно з усЬга передба-
івеввлмн знавців Олімпійських Ігор — вони будуть най-
чнсленнішнмн за цілу історію міжнародного олімпійського 
jyxy– 
",– З ООСР на Олімпіяду приїздить не тільки найчнслен-
ніша олімпійська команда, але й сотка, а то й тисячі ту-
ристів. У Мюнхені для них спеціяльно зарезервовано го-
телі, GCC5P мас на місці спеціяльну свою місію, яка по-
лагоджус ці справи, докладаючи всіх старань, щоб гро-
Ііадян ООСР якнайпильніше ізолювати від зовнішнього 
^віту і зокрема від українців та інших національних груп, 
Лкі живуть поза межами своїх батьківщин. 

Як до багатьох інших подій міжнародного характеру, 
Ілк і до Олімліяди, українці на Заході ставляться з ре-
зервою, пасивно і тільки одиниці, як відомо, вибирають-
СА на Олімпіяду, а деякі більші групи молоді й студент-
бтва, які будуть в тому часі в Европі, не подбали, щоб 
одержати квитки вступу хоч на кілька Олімпійських 
Змагань. „ '!OTfl 

Як на попередніх Олімпіядах, так і на цій, українсь-
ка Спільнота зможе зробити повжяу роботу, в рямцях 
німецьких дуже суворих законів, ще раз вндвигаючи на 
ф о р у м МІЖНарОДНОЇ публІЧНОЇ ОПІНІЇ РОСІЙСЬКИЙ КОЛОНІЯ-
Ліам у спорті, національну дискримінацію та заборону 
участи в Олімпійських Іграх, тоді коли участь в Олім-
пїяді беруть навіть такі держави, як Люксембург, ЛІхтен-
штайн і Монако. 

Українська присутність у Мюнхені зобов'язус всіх 
ніс, кожний український виступ, кожну ініціативу, кож-
Йий прояв в обороні українського народу, провадити на 
високому культурному рівні, на рівні гідности україн-
еького політичного емігранта, чи людини українського 
походження, яка готова завжди і всюди боронити прав 
своїх земляків. 

. В часі Олімліяди буде багато різних зустрічей з зем-
ляками з України і з багатьма чужинцями. Напевно бу-
дуть зустрічі дуже драматичні. Це буде ще одна нагода 
Для .всіх нас розказати всьому світові про репресії й ape– 
вгге в Україні, про русифікацію і російський колоніалізм. 
про топтання людської свободи й гідности, тих саме снм-
ЕОЛІВ, які повинні бути прикладом для олімпійської .40-
Лрді світу. На жаль олімпійські ідеї ще досі пересяклі 
ЙУгітнкою, нездоровою конкуренцією великодержав і в 
гіершу чергу ООСР, який якраз на олімпійському фору-
ІІі, б ганьбою XX століття, символом поневолення і пони-
ження, що с запереченням всього того, за що людина і 
молодь сучасного світу змагаються. 

Присутність української молоді на Олімпіяді буде 
^ацевно не тільки нагодою зустрінутися і палко деба-
їувати з нашими земляками з України, але й зустріну-
тися нашій молоді з різних країн світу, щоб не лише по-
знааомитися ближче з собою, але й затіснити свої зв'язки 
і закріпити одність та спільність у нашій праці для на-
шого народу. 

'Обмеження свободи 
Мюнхен (Вл. кор.). — Під 

тиском країн совстсьокго 
бльоку і на постійні та ynep– 
ті домагання уряду ОССР, 
німецький парлямент (Бун-
дестаґ) прийняв' в полонині 
квітня цього року драстнчні 
постанови й одноголосно 
схвалив „Закон в справі за-
певнення олімпійського СПО-
Іюю" в часі ХХ-ої ОлімпіЯ" 
ДВ. Згідно з цим законом в 
часі Олімліяди с заборонені 
всі зібрання, збори, віча, з'ї-
^дн, конгреси не лише в Мю-
нхені, але і в усіх тих містах 
Німеччіши, де відбуватиму-
ться олімпійські змагання. 
Кожна демонстрація чи зіб-
рання, яке буде відбуватися 
без дозволу олімпійських 
'винників, будуть трактовані, 
як протизаконні. Всі учасни-
кн таких виявів будуть ape– 
штовані і потягнені до кар-
ної відповідальности. На 
стадіонах, в олімпійському 

в часг Олімліяди 
селищу чи у визначному 
крузі навколо олімпійських 
будов заборонено внвішува-
ти транспарентн, розклеюва-
тй афіші чи роздавади ле-
тючкн, які в .будьякнй спо-
сіб могли б діткнути П0ЛІТИ-
чні чи релігійні преконання 
учасників Олімліяди. 

Для „задержання спо-
кою" в часі Олімліяди з ці-
лої Німеччини до Мюнхена 
стягається 10 600 поліцаїв і 
2 000 детективів (жінок і 
чоловіків), які будуть пра-
цювати в Олімпійському се-
лгацу, на стадіонах і в ін-
ших олімпійських інсталя-
ціях. 

Чн можливо це осягнути? 
Чи є така сила, яка б могла 
вбити бажання свобідної вн-
міни думок, бажання свобо-
дн? 

Історія вчить, що ще не 
було такої сили в жодній 
країні, яка б могла вбити 
свободу. 

українських організацій? 
Кожна особа, яка зголоси-

ться — негайно одержить до-
даткові інформації. Для всіх, 
які будуть співпрацювати 

, Чи хочете поїхати на Олімпіяду? 
Якщо Ви бажаєте поїхати 

на Олімпіяту та допомогти в 
українській праці в часі 0-
лімпіядн і якщо Ви студент 
чн молода людина студент -
ського віку — вишліть на ад-
ресу нашого Комітету такі 
дані: 

1) Ім'я і прізвище, 2) міс-
це і дата народження, 3) що, 
В якій школі і на якому ро-
ці студіюєте, 4) які знаєте 
мови, 5) до яких належите 

ЩЕ РАЗ: УКРАЇНА Й ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 
Після другої світової вій-

нн, коли поза межами Укра-
їнн опинилося багато укра-
інців, відкрився цілий ряд 
можливостей активізувати 
українське питання на різ-
ннх відтинках міжнародної 
діяльности. Зокрема така ак-
тиаізація ставала важливою 

.1 

части в Олімпіядах не ДОпу-
скають. 

Щоб осягнути цю мету, 
себто добитися, щоб Україна 
брала окрему участь в Олім-
пійських Іграх, УОР (Укра-
їнськнй Олімпійський Рух) 
ПрОТЯ.П9М ДОВГИХ РОКІВ, BHXO-
днв з цілим рядом пропози-

з перспективою на успіх, ко- 1 цій, Ідей, проектів, висилакь 
лн у наших руках були і с 1 чн сотки, а то й тисячі лнс-
снльні аргументи проти не-
рівностей, яких зазнав наш 
народ на рідних землях. 

До одного з цих відтинків 

тів, звернень та меморанду-
мів. 

Згадати б тільки кілька 
думок та ідей, які характе-

належить також міжнарод- j ризують ту силу аргументів, 
ний олімпійський рух. на фо- і "JQ ” можна мати й на інших 
румі якого ще донедавна ! відтинках нашої міжнародної 
справа України була взагалі j Діяльности: 
невідома. Для Української С- УОР вказував, що Ук-
СР ця проблема довгі роки РвЗна є членом Об'єднаних 
була неактуальна, тому, що І Націй і цілого ряду міжна-
й СССР був замкнений за-1 родних організацій - Між-
лізною заслоною від Захід- народного Червоного Хреста, 
нього світу і не мав жадних Міжнародного Парляментар-
бажань не тільки брати у- н о г о Союзу, ЮНЕСКО, Між-
часть в Олімпійських Іграх.; народної Економічної KOMI– 
але В не мав бажання випус- сії ОН, Міжнародного Союзу 
кати своїх спортсменів поза пРаЦІ та багатьох інших 
свої кордони. Що в Україні росіяни 

Не зважаючи на те, не ли-
ше СССР, але й усі совстські 
республіки, згідно з принцн-
пами і статутом Міжнарод-
ного Олімпійського Коміте-
ту (МОК), мали і далі ма-
ють право брати участь в 0-
лімпіядах, як цілком окремі 
народи. 

Коли в 1952 році СССР 
вперше взяв участь в Олім-

г т, і крему державу пінських Іграх в Гельсінках ' 

застосовують національну 
доскрнмінацію супроти ук-
раїнськнх й інших спортсме-
нів не-росіян; 

— Що членами МОК є та-
кож колонії і навіть тернто-
рії, які не с ані самостійними 
державами, ані членами ОН, 
тоді, коли Україна є членом 
ОН і цією міжнародною ор-

1 ганізаціг.ю уважасться за о-

(Фінляндія) і коли в загаль-
носовілській команді брала 
участь також велика кіль-
кість українців, тоді зацікав-
леннм цим питанням було ві-
домо, що на тій Олімпіяді 
брали окрему і самостійну 
участь навіть такі країни, як 
Голляндські Антілн, Бага-
мас. Бермуда, Північне Бор-
нео, Брнтійська Гвінея, Гонг 
Конґ, Ліхтенштайн, Сан Ма-
ріно, Сінгапур і деякі інші. 

Питання участи України в 
Олімпійських Іграх датусть-
ся саме цим 1952-им роком. 
Воно вже двадцять років с 
актуальною проблемою не 
тільки серед української е-
міґрації, але також і в Укра-
їні, про що вже с цілий ряд 
фактів і документів. 

Говорячи про Україну й j 
Олімпійські Ігри, в кожного 
читача може виринути пн-
тання: 

Чи це справи суто cnopro– 
ві, чи політичні? Чи участь 
України, а радше УССР, в 
Олімпійських Іграх, с enpa– 
ВОЮ ТІЛЬКИ СПОрТОВИХ ЧИННИ- j 
ків на Україні і на еміграції, і 
чи також справою політич-
ною в повному розумінні І 
цього слова ? 

Український Олімпійський і 
Рух поза межами України і j 
люди, які цим питанням зай-
маються, трактують це пи-
тання і представляють його і 
в Міжнародному Олімпійсь- і 
кому Комітеті та на форумі j 
ціллго ряду національних 
Олімпійських комітетів, як 
питання суто спортове, яке 
не мас обсолютно нічого 
спільного з політикою. 

Ставлячи так цю справу і 
поклнкаючнея на політично-
правний статус України, як 

Після цілого ряду заходів, 
напередодні Олімпіади в Рн-
мі (i960 р.) на черговому за-

маючи сильну підтримку де-
леґатів Англії і Швайцарії, 
МОК прийняв такі ствер-
дження і рішення, які були 
подані до відома УОР: 

1. Екзекутнва МОК ствер-
джус, що Україна, як член 
Об'єднаних Націй, мас пов-
не право брати самостійну і 
окрему участь в Олімпійсь-
кнх Іграх; 

2. Щоб це могло статися, 
в самій Україні мусить ство-
ритися Національний Олім-
пійський Комітет України і 
виконати всі формальності, 
згідно зі статутом МОК. 

Це ствердження за підпи-
сом Президента МОК Евері 
Бранджера, було тим куль-
мінаційннм пунктом, за що 
довгий час змагався УОР. 
Після цього стало ясно, що 
на цьому міжнародному о-
лімпійському форумі Є НЄМО-
жливо будь - що більше ОСЯ-
гиути, зате під тиском між-
народної публічної опінії мо-
жна ставити це питання як 
перманентну проблему на 
форумі МОК, так довго, по-
ки не наступить усамостій-
нення України принаймні в 
спорті. 

Говорячи про це, треба 
підкреслити один дуже важ-
лнвий момент: в змаганні 

же виразно і недвозначно вн-
двнгнув на сторінках київсь-
кого журналу ,.Дніпро" ві-
домнй спортовнй КОІ)ЄСПОН-
дент Кім Пушкарьов. 

Аналізуючи дійсність на 
Україні початку шістдеся-
тнх років, можна помітити, 
що в цьому часі виразно 
пробиваються національні 
моменти в різних ділянках 
українського культурного 
жнття. Цей час був часом 
появи шестидесятників не 
тільки в літературі, мнстец-
тві й музиці, але, як стало 
згодом, відомо — також у 
спорті. Коли 8 ІНШИХ ДІЛЯН-
ках було виразно видно ба-
жання свободи творчостн, 
все більше національних е-
лементів у ній та відхід від 
традиційних штампів none– 
редніх років — то в спорті 
проявляється виразне і нед-
возначне бажання вивести 
Україну в зовнішній світ, у-
самостійнитнсь спортово та 
змагати за періпенство не 
лише в межах СССР, але й 
у світовому спорті, на що у-
країнські спортсмени мають 
всі дані. 

Рух за усамостійнення 
спорту на Україні тривав 
всього кілька років. Він 
формально почав повільно 
гаснути паралельно з ареш-
тамн й репресіями на Укра-
їні культурних діячів і trry– 
дентства в 1965-1966 роках. 
В евіденції УОР с велика ли-
сга прізвищ, національно 
свідомих спортсменів, які 

сіданні Екзекутивн МОК, якраз в часі розгрому корот-
котривалого своєрідного від-
родження шістдесятих років, 
були депортовані з України 
на постійно до Москви, Ле-
нінґраду чи у міста азійської 
частини Росії та виступали 
на спортових змаганнях, як 
росіяни. 

Говорячи про Україну й 
Олімпійські Ігри, виринає 
чергове питання: що ми хо-
чемо осягнути на олімпійсь-
кому відтинку? 

Абстрагуючи від ідеоло-
гічних питань, політігчшос і 
від наших політично - ідео-
логічних розбіжностей, зок-
рема тих розходжень, які мо-
жуть існувати між нами -
політичними емігрантами і 
деким зі спортсменів з Укра-
їни, концепція усамостійнен-
ня України в спорті, може 
мати далекойдучі наслідки. 
Тут ідеться про те, щоб в у-
країнця — того робітника чн 
студента, якого з усіх сторін 
намагаються русифікувати і 
вбити у нього всяке націо-
нальне відчуття приналеж-
ности до України і українс-
тва - посилити те відчуття. 
І в цьому питанні мн можемо 
тому українському спортсме 
нові дуже багато допомогти. 

Що з того, що для прнк-

нашим Комітетом - забезпе- і своєрідної держави у формі 
чені дарозі нічліги на цілих ; УССР, яіса згідно з статутом 
два тижні в Мюнхені. 

окрему і самостійну участь в 
Олімпійських Іграх, нарівні 
з іншими країнами - держа-
вамн, колоніями і домініямн 

за виведення України на 1 ладу — на Олімпіяді у Гель-
міжнародну спортову арену j сінках (1952 р.) Україна за 
ініціятнва вийшла від укра- j кількістю здобутих золотих 
їнців з України, а не від у- медалів була б на 3-му міс-
країнців - емігрантів. І ці, а Росія - на 7-му; в 

На численних зустрічах.' Мельбурні (1956 р.) - зно-
які відбувалися після Гель- і ву на третьому, а Росія -
сінкської Олімпіяди В різних' на другому; в Римі (1960 р.) 
європейських країнах. укра-
їнські спортсмени з України 

— знову на третьому, a PfXfa 
на другому; в Токіо (1964 
р.) Україна — на третьому, 
а Росія на сьомому; у Mebd– 
ко (1968 р.) Україна на тре-
тьому, а Росія - на шосто-
му? 

Питання поставлено „що з 
того?" тільки тому, що про 
ці успіхи наших спортсменів 
відомо лише в Україні, про 
них пишеться в місцевій KH-
ївській пресі, щоб задовіль-
нити льокальні українеькі 
аспірації. Але, якщо йде про 
видання російською мовою, 
то автоматично наші cnoprc– 
меин перестають бути cnopr– 
сменами українськими, — ЇХ 
роблять спортсменами „ра-
дянськнми", а для експорту, 
для зовнішнього світу, в чу-
жомовних виданнях вже пи-
піеться мішано, що це coopr– 
сменн „coBCTCbKi'' або pociu– 
ські, тоді як в чужомовних 
спортових енциклопедіях чи 
різних виданнях, пропуска-
СТЬСЯ Прикметник „COBGTCb– 
кий", а вже тільки пишеться 
про них, як про „росіян", а 
про ОССР. як про Росію. 
Так, що український cnopTc– 
мен з України попадає в за-
чароване колесо, вія кру-
титься по таких сходах — 
український спортсмен,. со-
ВСТСЬКИЙ, російський, росія-
нин. Попавши на найвищий 
щабель — російський, його 
вже майже неможливо стяг-
нути в чужомовних видан-
нях на щабель перщнй — 
український. Тут він без-
енльннй, а мп або надто па-
енвні. або зайняті багатьма 
„важливішими" нашими вну 
трішніми справами, щоб це 
спростовувати. 

До цілого ряду питань, по-
в'язаннх з олімпійською про-
блемою, долучуються не 
менш важливі: чи доцільно 
нам домагатися, щоб УкраІ-
на (себто УССР) брала окре-
му й самостійну участь в 0-
лімпійських Іграх? Питання 
це є дуже принципове, на-
рівні з питанням чн Україна 
(УССР) повинна бути чле-
ном ОН, чи не повинна; чн 
Україна повинна мати днп-
ломатичні взаємини з іншн-
ми країнами, чи не повинна; 

ОЛІМПІЙСЬКІ новини 
(ІС УОР). - Понад 12 ТЯ-

сяч осіб із 130 країн світу 
майже один місяць прожи-
ватимуть в олімпійському се-
лштді в Обервізенфельді. 1 8-
00 змагунок, 8 000 змагунів 
багато тренерів, лікарів і ін. 
займатимуть 3 000 помеш-
ісань для чоловіків і 800 для 
жінок. Селище для мужчин 
зложене з 14 поверхових 
бльоків. Жінки мають до сво-
сі диспозиції один 18-ловер-
ховнй будинок і 800 бонгало. 
В центрі селища є крамниці, 
пошта, театри, кіно і т. п. Ве-
дика їдальва вміщає нараз 
2 600 осіб. Щоб змагуня не 
витрачали часу на чекання 
- світляні сигнали вказува-
тимуть їм дорогу до вільних 
місць при столиках. Щоб ме-
шканцям селища дати змогу 
якнайкраще в и к орнстати 
вільний від зайняття час, се-
лище буде відкритим день і 
ніч. Міське Транспортове 
Підприємство ПОГОДИЛОСЬ ВИ-
датн спортсменам і діячам 
спорту вільні на переїзд 
квитки всімн публічними се-
редкнками льокомоції. 

Господарі XX Олімпійсь-
ких Ігор запевняють, що та-
ких вигід праці, як у Мюнхе 
ні, журналісти не мали ще 
на жадній спортовій імпрезі. 
Для них збудовано 13 меш-
кальних бльоків, запевняю-
чн кожному окрему кімна-
ту. Всіх акредитованих жур-
налктів є понад чотири ти-
сячі. 

В олімпійському селищі 
центр медичної обслуги бу-
де приміщений в чотирипо-
верхрвому будинку і внвіну-
ваний в наймодерніше ме-
дичне влаштування. 300 лі-
карів і 1 400 осіб допоміж-
ного персоналу дбатимуть 
про здоров'я спортсменів. 

Телевізія ангажує найкра-
пщх режисерів Бвропн. Лю-
бителі спорту, які оглядати-
муть Олімпійські Ігри на те-
левізійннх екранах, можуть 
бути певні, що оглядатимуть 
образи в опрацюванні най-

кращнх спепДялістів того ді-
ла. Олімпійські власті, в цій 
цілі, звантажували найслав-
ніших режисерів з різних 
країн, які відповідатимуть 
за рівень телевізійних nepe– 
дач з поодиноких видів cnop– 
ту. Для прігкладу наведемо: 
за передачу боксерських 
змагань відповідатимуть ан-
глісць і німець, фехтування 
— австрієць, веслування — 
шванцарець, вкінці за фут-
бол—італієць і голляндець. 

Під час цьогорічних Олім-
пійськвх Ігор буде приділе-
но 1109 олімпійських меда-
лів. З того 364 золотих і сріб-
них та 381 бронзових Різни-
ця поміж кількістю медалів 
за два перші місця і за тре-
тє полягає в тому, що за здо-
буття третього місця в боксі 
і джудо признається по два 
медалі. Найбільше медалів 
буде роздано за олімпійсь-
ке плавання, далі іде легко-
атлетика, веслярство, гімна-
стика і відбнванка. 

26 липня стартує Олімлій-
ська естафета. Олімпійська 
естафета, яка принесе запа-
лений огонь, вистартус з O– 
лімпії 26-го липня. Щоб прн-
нести вогонь з Греції до 
Мюнхену потрібно 29 днів. 

Характеристичним для о-
лімпійського селища є внсо-
ка на 290 м. вежа. На її вер-
ху знаходиться ресторан і 
майданчик, з якого можна 
оглядати ввесь Олімпійський 
Парк. Всі олімпійські забу-
довання в західній частині 
Обервізенфельду потупають 
зелені, Східня частина сели-
ща відділена від західньої 
автострадою. 

Любителі спорту зможуть 
одержати всі інформації про 
найновіші висліди телефо-
ном. Автомат інформуватиме 
в трьох мовах: німецькій, 
французькій і англійській. 
Викликаючи число 1-16-61 
дістанете інформації в ні-
мецькій мові. 1-16-64 
французькій і 1-16-67 — ан-
глійській. 

КГБ-івська тіпь над Мюнхеном 
Мюнхен (Вл. кореспон-

Денція). - Вже більше як 
рік совстська преса та пре-
са естпялістнчннх сателіт-
ийх країн, ведуть непере-
бірливу кампанію проти рі-
зннх емДгрантських груп у 
Німеччині, ш а н тажуючи 
німецький уряд та домага-
ючись, щоб він обмежив в 

справитися з цими контора-
ми живих покійників?" 

На це питання совстські 
каґебістн одержали таку ві-
дповідь: ,̂ На жаль, ні . . . O– 
днак, ми встановлюємо CJ"BO– 
рий порядок проходу в ОЛІМ-
пійське селище. Там все бу-
де гаразд". 

,,А в самому місті, — даль-
чАсі Олімпіяди всякі права ше запитував Близнюк. — 
вислову свободи, і протесту 
проти большевицького теро-
ру. Кампанія ця велася спо-
чатку проти американських 
радіостанцій „Вільна Евро-
па" і ' ,ХЗвобода", а згодом 
поширилася майже на всі 
групи емігрантів, які мають 

а також чн є доцільно, щоб і с в о і Організації в Мюнхені. 
українські культурні групв' 3 Розвідочнкмн цілями, з 
й ансамблі виїздили в захід-; кіхп^1 WQ Р 0 ^ ^У" ^С" 
Ній СВІТ - ЧН НЄ ДОЦІЛЬНО? , Л а Н И Й З МОСКВИ ДО НІМЄЧЧИ-

Український Олімпійський j ! l ! ? P ! ! ^ ^ L ^ ! 8 , ^ и " 
Рух став на становищі, що з 
точки погляду української 
національної рації, це не лн-
ше доцільно, але й конечно. 

Навіть, якщо б мн тут, по-
за Україною, не домагалися 

знток, який внелід своєї пра 
ці опублікував у київському 
спортовому журнал і, ,Старт", 
(ч. 2, лютий 1972) під заго-
ловком ,Діривнди, які повер-
таються". Стаття тим цікава, 
що і С. Близнюк і його ком 

участи України в Олімтнсь- ^ ^ ^ Базунов enpe– 
ких Іграх, нашим обов язком ! К О Г Л Н С я ^ ^ н а Т а к и й ^ 
було б і надалі розкривати ; ^-^^ щ о р і ш и л и с я вовіда-
російськнй колоніялізм у ^ ти видавніщтво „Сучасна У-
спорті, національну днскрн-' країна", побували на третьо-
мінацію та боронити націо-' ^у поверсі, на 8 Карльспляц, 
нальну честь і національне і але до середини так і не діс-
ім'я українських слортсме-; талкея . . . С. Близнюк пише, 
irtB з Україїги. Який рівень j що переглядаючи телефоні-
національної свідомоста де- j чну книжку в готелю ,iBac– 
яких спортсменів з України і ріше гоф", він віднайшов ці-
не був би, нам завжди, треба 
відвойовувати їх для УкрвІ-
ни. 

О. 3-йЧ 

Екзекутива УОР: 
Пишіть на таку адресу: 

Ukrainian World Committee 
for Sport Affairs 

P. O. Box 3883 
Baltimore, Md. 21225, U-S.A. 

вказували, що майже всюди 
МОК мас повне право брати Lx трактусться, як росіян в 

чужій та навіть чужомовній , д„р Б . Шебунчак — президент; д-р Ю. Криволап — 
сопстській пресі. Вони суґе-1 заступник, О. Зінкевич — ген. секретар, проф. П. Вой-
рувалн, щоб українці на чу-;ТОвнч — с к а к н и к , М. Куропась, 3 . Снилик, О. Шев-
жнні повели провідну пра-; ченко, Б. Гасюк, Є.- Федоренко, В. Процик — члени. 

Складайте пожертви на Олімпійські цілі! 
Кожна пожертва буде ду-

же допоміжною в змаганні 
за участь України в Олімпій-
ських Іграх. 

Всі пожертви шліть на ад-
ресу: 

З пресових повідомлень 
кожному українцеві відомо 
про працю ношого Комітету 
Ж часі Олімпіяди в Мельбур-
ні, Римі й Мехіко. 

Кожна праця вимагає ба-
гато фінансових засобів. То-
му просимо всіх українців 
екладати свої пожертви на 
українські олімпійські цілі. 

Ukrainian World Committee 
for Sport Affairs 

P. O. Box 2883 
Baltimore, Md. 2122Л. U-S-A. 

Сторінка Українського Олімпійського Руху 
Липень, 1972 

Редакція: Інформадйнна Служба УОР 
р. 0. tok І385, йіШшбге, Ма., 2ІІІ5, U.S.A. 

можна мати більш тривку Ию в ньому напрямку, що В 
і реальну базу і більші пер- і довело до створення S краш-
спектнвн на ycnLx, пам'ятаю- j ського Олімпійського Комь 
чн при цьому, що українсь- і тету. 
кий спорт в Західніх краї- 1 Шлнй ряд фактів і доку-
нах, які б ми не мали в ньо- j ментів вказують на те, що 
му успіхи, за ніяких умов не і РУК в Україні за її участь -
міг би бути репрезентований окрему н самостійну, не ли-
на Олімпіядах, як окрема о- ше в Олімпійських Іграх, а-
диннця. Цього питання віко- ле н у інших міжнародних 
лн Український Олімпійсь" спортових організаціях, був сять всього ОДИН доляр, a– j 

Українська Олімпійська Льотерія 
Український Олімпійський і (або двісті долярів готів-

Рух в екзилі проголосив ne-j кою); 
ршу льотерію на базі добро- j — оплату половини поїзд-
вільннх датків на українські! ки на Олімпіяду (або 100 до-
олімпійські цілі. j лярів готівкою) ; 

Пожертви на квиток BHHO– і — 50 долярів готівкою. 

КИЙ Комітет на форумі МОК такий великий, що 
не підносив (хоч в деякій 1 тання продісталосп 

це ли-
навіть 

пресі про це появлялися 
статті), докладно перевірнв-
шн усі статчтн, закони і 
принципи міжнародного о-
лімпійського руху, які ек-
зальннд спорт до окремої у. 

на сторінки київської спорто-
вої преси. 

Можна дуже сумніватися, 
що це був звичайніш збіг 
обставин, коли вперше за 
QJty ІСГОрІЮі 5 е ІЕПІНВЯ, fry. 

бо п'ять долярів за льотерій- j Крім цих нагород можна 
в якій с сім і виграти також ще додаткові. 

За всімн інформаціямп про-
симо звертатися на адресу: 

ну книжечку 
квитків. 

Кожна особа, яка дасть да-
ток хоч на один квиток, мо-
же виграти одну з трьох на-
город: 

-t. йоїзДку і а ОЛіНія^у 

Ukrainian World Committee 
for StKrft Ш М 

лий ряд різних емігрантсь 
кях організацій: „ Т ^ , на 
Людному перехресті, — пи-
т е він, — судячи з адресної 
довідки, отаборились і ,,Ук-
раїнська жіноча спілка", і 
„Центральне представннцт-
во українськігх емігрантів у 
Німеччині", і .Українське 
інформаційне бюро" . Пок-
ликаючнсь на німецьку пре-
су Близнюк пише, що ,,емі-
ґрантські організації, звн-
чайно, cnpo6jTOTb посіяти 
розбрат серед олімпійців та 
внести дезорганізацію в хід 
подій". 

Обидва кореспонденти, які 
безсумнівно є співпрацівнн-
камн (КГБ, що виразно вид-
но з їхньої довгої статті, ма-
ли відвагу поставити гене-
ральнаму секретареві Орга 

На тій же Дахаверштрассе 
або Леопольдштрассе?", — 
на що дістав відповідь: 
, Зживемо заходів 

Не знаючи взагалі захід-
нього, свобідного стилю ЖИТ-
тя, каґебістн не можуть зро-
зуміти, що нікому й на дум-
ку не приходить, щоб робити 
якісь спеціальні заходи для 
охорони, наприклад амерн-
канських, канадських. фран-
іГі'зьккх, альжірськігх чн ав-
стралійських спортсменів . . , 
Кожний спортсмен, з будь-
якої країни cBiTj', за внйнят-
ком ОССР, не мав страху пе-
ред будь-якими людьми, які 
живуть чи можуть прибути 
до Мюнхену на Олімпіяду. 
Чого ж тоді бояться COBCTCb– 
кі лідери? 

Свою статтю ..Привиди, я-
кі повертаються". С. Блнз-
нюк закінчує словами: ,,Tpe– 
ба подумати про те, як nepe– 
шкоднтн тим. хто на час 
приховався в своїх гадючих 
кублах, щоб знову жалити 
людей.отруювати атмосферу 
миру". У 

Сказано ясно: в4,Москві 
вже від давна плануються й 
обдумується, ,.лк перешко-
дитн" свобідну вияву тих ЧИ-
сленннх осіб, які прибудуть 
на Олімпіяду, не тільки для 
того, щоб побувати на Олім-
пійських Іграх, але іі для то-
го, щоб зустрінутися 31 СВО-
їми земляками. 

Українці, які живуть поза 
Україною, наша молодь і 
студентство, не мають стра-
ху перед диверсіями кагебі-
стів. які напевно будуть ду-
же активні в часі Олімпіад 
їв Мюнхені. їм не злякатн-
ся совстської пропаганди й 
ідеології. Вона до свобідної 
і вільної людини доступу не 
мас. 

Мюнхен в часі Олімпіяди 
буде не тільки місцем друж-

нізаційного Комітету XX 0-! ніх зустрічей, але напевно і 
лімпіядн Г. Кунцові пнтан-
ня. „А як же буде з тими 
емігрантськими організація-
ми, які створюють пряму за-
грозу нормальному nepeoy– 
ваннУо a iMjOHxeBi олімпій-
хрв, с^ткуванню між ннмн ? 
octiulb здайті іеодроалжю 

місцем ідеологічних, 1 ПОЛ1-
тнчних баталій між двома 
цілком різними і нротнлеж-
нимн світами. 

Т цього треба бути свідо-
мим всім тим з-поміж нас, 
які їдуть на Олімпіяду. 



Підготова Ювілею Сторіччя НТШ 
Пленарна Сесія Управи 

Наукового Товариства ім. 
Шевченка в ЗСА відбулася 
З червня 1972 р. у власному 
домі в Ню Порку. Нарадами 
проводив голова проф. д-р 
М. Стахів. Головною cnpa– 
вою нарад була дальша під-
готова відзначення ювілею 
Н Т Ш на терені ЗСА. Ці 
справи реферував проф. д-р 
О. Андрушків. голова Юві-
лейнопо Комітету. Він звер-
нув увагу, що ювілейні свят-
кування сторіччя НТШ від-
бувають під проводом Голов-
ної Ради НТШ. всі крайові 
НТШ у своєму обсязі, це с 
в ЗСА, Канаді, Европі і Ав-
стралії. Центральною точ-
КОЮ ювілейних святкувань 
буде ЮвілеЙннЙ Науковий 
Конгрес під авспіціямн іє-
рархії обох Церков і цент-
ральннх кранових націо-1 
пальних репрезентацііі, на і 
чолі І:Ї Світовим Конгресом J 
Вільних Українців та Голов- j 
ної Ради НТШ. Ділові cnpa– j 
ви ЮвІЛеЙНОГо Наукового 
Конгресу полагоджуватнме 
окремий вужчий Діловий 
Комітет Конгресу, яким з у-
иовноваження Головної Ради 
НТШ, проводить проф. д-р 
О. Андрушків з проф. д-ром 
М. Чнровськнм, проф. д-ром 
11. Стерном, проф. д-ром В. 
Левом, проф. д-ром Г. Луж-
нндькнм і з інж. Р. Кобрнн-
ським як секретарем. До Ді-
лового Комітету входить 3 j 
Уряду голова Н Т Ш в ЗСА ! 
проф. д-р М. Стахів. Цей j 
Комітет тісно співпрацює з 
генеральним секретарем ГР і 
проф. д-ром В. Стецюком і з і 
директорами Секцій. Науко-1 
вий Конгрес відбудеться в 
днях 23-24 листопада 1973 p. j 
відбудеться теетимоніяльннй ' 
в Ню йорку. по Конгресі j 
бенкет в честь Ювілята. 

Підготовчу акцію ювілею і 
Н Т Ш на терені ЗСА веде J 
згаданий Центральний Юві- ' 
лейний Комітет НТШ в ЗСА 
під головуванням проф. д-ра 
0 . Андрушкова. Комітет мас 
завдання пожвавити творен-
ня місцевих Ювілейних Ко-
мітетів, з участю всіх opra– 
нізацііі національної спіль-
иотн в ЗСА, в значніших о-
середках нашої громади. 
Крім цього ці Комітети ма-
Ють завдання переводити j 
збірку на ювілейний фонд j 
НТШ в ЗСА, щоб осягнути І 
конечні фонди на видання j 
українознавчих праць з на-
годи ювілею. 

Коротка інформаційна Іс-
торія НТШ, праця проф. д-
ра В. Лева вже друкується і 
появиться у другій половині ; 

липня ц. р. Ця публікація ' 
появиться наперед украінсь- ' 
ярою мовою, її англомовне 
ф д а н н я восени ц. р. для 
ширшої інформації амерн-
канського суспільства. 
: Крім справи ювілею НТШ, 
сесія Н Т Ш зайнялася ще ря-
дом адмівістраційиих пи-
тань, а саме: 1. Обмірковано 
п”ідготову проекту додатків 
до статуту Н Т Ш в ЗСА і в 
цій цілі обрано Комісію: 
проф. д-ра М. Стахлва, 
проф. д-ра М. Чнровського, 
Проф. д-ра П. Стерча. проф. 
д-ра В. Лева і д-ра В. Шян-
дора. Проект змін статуту 
мас бути розглянений на 
н:іступнін пленарній сесії, а 
По узпдненні. р о л ісланнн 
ВСІМ дійсним членам і Kopee– 
цондентам на 2 тижні перед 
Загальними Зборами Н Т Ш . 

2. Для пожвавлення по-
ширення видавництв Н Т Ш і 
для допомоги в праці в кан-
целярії в Ню Иорку — пос-
тановлено прийняти помічну 
силу. 

З ювілейних видань Н Т Ш 

появиться англомовна істо-
рія української національної 
суверенної д є р ж авностн 
1917-20 pp. Д в а перші томи 
цієї історії п н. „Україна і 
європейський заколот 19Ї7-
20 pp ." вже друкується і ло-
явиться восени 1972 p., тре-
тій том є в підготові до дру-
ку. Ц я праця появиться я к 
том 35 (англомовна серія 
том 10) у „Бібліотеці Укра-
їнознавства" Н Т Ш . Крім то-
го друкується англомовне 
видання вибраних творів 
Івана Франка, переклад 
,.Мойсея". який т а к о ж вхо-
днть до цього видання, зла-
дила Віра Річ, вступне слово 
проф. д-ра К. А. Меннінга. 

Наукові Секції Н Т Ш , які 
мають осідок на терені ЗСА 
і тому статутово є під прав-
ною опікою Н Т Ш в ЗСА, ло-
дали такі звіти із своєї ді-
яльности: 

1. Секція Історії України 
виробила проект правильни-
ка і предложнть його з усімн 
доповненнями і заввагами 
членів Секції — Уставодав-
чнм Зборам Секції, які від-
будуть в Ню Иорку ЗО верс-
сня 1972 р. Ці збори оберуть 
дирекцію і інші органи Сек-
ції та ухвалить плян праці 
на два наступні академічні 
роки. 

2. Філологічна Секція роз-
вннула поважну видавничу 
діяльність, а саме появилась 
друком д-ра Л . Луцева мо-
нографія про В. Стефаника, 
регіональні Збірники Tepe– 
бовельщинн, Бережанщини і 
Золотого Поділля т. П. 4 зо-
шити „Української Книги 
під ред. проф. д-ра Б. Рома-
ненчука і д-ра О. Соколиши-
ва про С. Фіолю. В друку є 
проф. д-ра В. Лева „Сто ро-
ків праці для науки й на-
ції" — історія Н Т Ш на rrpo– 
тязі сто років, Збірник роду 
Лішинських, І. Паладія „Ук-
раїнська абетка" з текстами 
Л. Полтави і Альбом „Гу-
цульщина" з працею інж. 
Р. Кобринського про Гуцуль-
щину і її мешканців та із 
знімками мгра М. Пацлавсь-
кого та іншігх. У приготу-
ванні до друку є проф. д-ра 

B. Лева монографія про Б. 
Лепкого, Бібліографія вн-
дань НТШ на протязі сто ро-
ків того ж автора та матері-
ялн Секції Алюмнів УВУ. З 
літературних видань Секції 
підготовляються оповідання 
C. Парфанович ,,Звірі crapo– 
го пана". 

3. Математично - Фізична 
Секція улаштувала два нау-
кові засідання з доповідями 
проф. Р. Тарнавського, проф. 
д-ра О. Андрушкова і проф. 
д-ра В. Петришнна. Восени 
ц. р. відбудеться чергове за-
сідання Секції з доповіддю 
проф. В. Вожаківського. В 
останньому часі обрано но-
вого дійсного члена проф. д-
ра Б. Гнатюка. Обговорено 
також участь членів Секції 
у відзначенні століття Н Т Ш , 
публікації членів у ювілей-
ннх виданнях НТШ, участь 
в працях мат.-фіз. терміноло-
гії і відношення Секції до 
американських і інших про-
фесійннх товариств. 

Г. Хемічно - Біологічно-
Меднчна Секція Н Т Ш лідго-
товляє доповіді членів д л я 
Наукового Конгресу Н Т Ш з 
нагоди століття Т-ва та пуб-
лікації для ювілейних нау-
кових збірників Н Т Ш . Вида-
но в тій справі відповідні о-
біжннки до членів Секції. 
Стан членства доповнено 
дійсним членом проф. Г. Га-
гарином та членом - корес-
пондентом проф. інж. П. Ду-
брівннм. У підготові с імену-
вання дальших членів з те-
рену Австралії. ч 

В Україні заборонено книжку М. Бунчука 
про українських олімпійців 

Балтимор (УІС ..Смоло-
скип). В Україні багато 
спортових кореспондентів і 
журналістів часто пишуть 
про досягнення українських 

1 спортсменів на Олімпійських 
Іграх, ніде не зазначуючи, 
цю в західньому світі всіх їх 
трактують, як росіян. 

Були спроби такі фальши-
ві твердження спростовува-
тн, але вони поза межі УССР 
не вийшли. 

Вперше в шістдесятих р0-
ках цій справі присвятив у-
вагу історик українського 
спорту М. Ф. Бунчук. ЯКИЙ 
зібрав багатющий матеріал 
про наших земляків, які бра-
ли участь в Олімпійських 
Іграх. Він навіть приготував 
велику книжку, в якій, на 
підставі зібраних ним доку-
ментів, доказував, іцо бага-
то українських спортсменів 
завжди мали бажання брати 
окрему й самостійну участь 
в Олімпійських Іграх. В ста-
рих архівах він віднайшов, 
що ще в 1919 році Україна 
внесла формальне прохан-

Вишкіл провідниць таборів УПЮначок 
Вишкіл Провідниць Табо-

рів Юначок „Школа Булав-
них" відбувається знову в 
горах Кесткил. на посілості 
ri-ва П. Куликів. 

У вишколі беруть участь 
пластунки із усіх сторін 
ЗСА і Канади, а це: 6 з То-
ронта, 4 з Монтреалю, 1 з 
Гамільтону, 1 із Сент Кет-
рігнс, 1 з Вінніпегу'. З з Ню 
Порку, 3 з Гартфорду. 2 з 
Філадельфії, 1 з Боффало , 1 
з Джерзі Ситі, 1 з Лорейну. 
2 з Детройту, 1 з Нюарку і 
1 з Англії. 

Табір мас назву „72 Ку-
рінь ім. Цьопи Палі їв" , в па-

k-^і'ять відомої пластової ви-
ховниці та педагога сл.п. 
пл. сен. Цьопи Палі їв , я к а 
впродовж довгих років свого 
пластування, я к провідна 
членка куреня „Ті, що греб-
лі рвуть", особливу увагу 

приділяла правильному ве-
ведді пластових таборів. 
Цьогорічний табір „Школа 
Вулавних" маг. особливо 
гарний добір учасниць та 
провідниць і, не зважаючи 
на важкий початок (дощі) 
проходить із великим ycrri– 
хом. 

Команданткою є абсоль-
вентка „Школи Булавних" 
ст.пл. Оксана Балтарович з 
Детройту, а інструкторками 
в більшості також давніші 
учасниці „ Ш к о л и Булав-
них", які вже минулими ро-
камн перейшли вишкіл. 0 -
пікункою і відповідальною 
за програму є пл.сен. Ольга 
Кузьмович. 

Міжкрайовий вишкіл -
„ Ш к о л а Б у л а в н и х " — від-
бувається вже вп'яте, з цьо-
го чотири рази на терені 
ЗСА. Його заініціювали та 

ня, щоб її прийняти ДО МІЖ-
народного Олімпійського Ко-
мітету та домагання, щоб ук-
раїнські спортсмени брали 
участь у v i l l Олімпіяді, я к а 
відбулася в 1920 році в Ан-
тверпені. Таким ПОТЯГНЄН-
н:ім Україна випередила Ро-
сію. яка таких старань в то-
му часі взагалі не робила. 

В першому розділі своєї 
книжки М. Ф. Бунчук розка-
зус про шовіністичну і ве-
лнкодержавну політику цар-
ської Росії в спорті, яка на-
п рик лад не допустила ані 
одного українця на У Олім-
пійські Ігри у 1912 році в 
Стокгольмі. Пише він про ві-
домих, в пеіюдреволюційні 
роки, українських епортсме-
нін. спортові досягнення я -
ких дорівнювали спортсме-
нам різних європейських 

: країн. 
Згідно з однією ВІСТКОЮ, я-

: ка дісталася з України, кнн-
і жка М. Ф. Бунчука мала бу-
: ти видрукована в 1968 році, 
і напередодні Олімпіади в Ме-
' хіко. і зразу цілий наклад 
: мав бути знищений. 

Друге видання книжки 
„Українські Олімпійські Чемпіони" 

До ХХ-ої Олімпіядн в Мю-
нхені готується друге вндан-
ня книжки 0 . Зінкевича „У-
країнські Олімпійські Чем-
піони". Ця книжка появн-
лася англійською мовою на-
передодні Олімпіядн в Ме-
хіко, де вона була масово 
роаповсюднена серед олім-
пійських чинників, пресових 
агенцій і різних міжнарод-
них організацій. 

Друте доповнене видан-
ня цісї книжки появиться 
напередодні Олімпіядн в 
Мюнхені. 

Книжка ця багатоілюст-
рована і в ній зібраний до-
кументальнвй матеріал про 
всіх українських олімпійсь-
кнх чемпіонів почавши від 
1952 року. Тут наведені пов-
ні списки тих українців, які 
здобули перших шість місць 
а також табелі міжнародно^ 
го першенства та вступна 
стаття, в якій на підставі 
статуту й принципів Міжна-
рбДНОГО Олімпійського Ко-
мітету доказується, що Ук-
раїна мас повне й законне 
право брати самостійну у-
часть Олімпійських Іграх. 

Українець дістав французьку нагороду 
за літературну і журналістичну діяльність 

Париж. Д-р Богдан Феден-
ко (псевд. — Теодор Д енк ) . 
від 1970 року член Спілки 
Письменників Франції, одер-
жав нагороду — срібну ме-
далю з блакитною стрічкою 
і диплом під титулом „Мнс-
тецтво, Наука, Література". 
Ц ю нагороду визнала йому 
Найвища Комісія Премій під 
головуванням члена Фран-
цузької Академії Марселя А-
шара. Нагороду дано. Богда-
нові Феденкові за його літе-
ратурну і журналістичну ді-
яльність у Франції протягом 
20 років. 

Церемонія видачі нагород 
відбулася в Парижі у вели-
кій залі палацу „Взаємність" 
23 квітня ц. р. в присутності 
запрошених гостей з кол ми-
стецьких і політичних. 

Відкриваючи церемонію, 
академік Ашар підчеркнув 
вагу культурної творчосте, 
що живе в віках в пам'яті 
людства. 

Між лавреатамн нагороди 
„Мистецтво, Наука, Літера-
тура" , окрім Богдана Феден-
ка, були — О л і в ' с Мессісн, 
член Інституту Франції. Люї 
Лепренс-Ренге, член ФраН-
цузької Академії, Люї-Габрі-
сль Робіне, член Інститу т у 
(він головний редактор га-
зети „Ле Фігаро") та інші 

визначні особи. Теж діячі ку-
льтурн 3 інших країн діста-
лн нагороди: проф. Франк 
Геррісон. президент Арлінг-
тонського Університету, ВІДО-
мнй болгарський скульптор 
Кнрил Тодоров, що живе в 
Римі, та інші. 

В минулому лавреатамн 
нагррОДИ „Мистецтво, Hay– 
ка, Література були: члени 
Французької Академії - - Мо-
ріс Гарсон, Жюль Ромен, Ма-
рсель Паньоль, Ж о р ж Дюа-
мельі Андре Сігфрід, Поль 
Кльодель, Жозеф Кессель, 
Франсуа Понсе, кардинали 
- Жерліс, Вердіс, Марті, сла-
вні учені — Жоліо - Кюрі, 
князь Люї де Броль, лавреа-
ти Нобеля - Теодор Моно 
та Альберт Швайцер, що ді-
яв в Африці в Лямбарене, 
піонер авіяції Люї Блеріо, що 
перший перелетів через Ля 
Манш, та інші визначні дія-
чі на полі мистецтва, наугкн 
й літератури. На церемонії 
передачі лавреатам нагород 
були представлені — Жак 
Дюамель. міністер культури, 
Олів'с Гішар, міністер ocn'i– 
ти, і Мішель Дебре, міністер 
оборони. Після церемонії для 
лавреатіп влаштовано бенкет 
З участю членів французької 
Академії, представників уря-
ду та визначних діячів куль-
турпого ЖИТТЯ Франції. 

„Волошки" - нова грамофонна платівка 
„Волошки", нова грамофо-

нова платівка з піснями, на-
співаними Оксаною Брннь з 
Міннеаполісу, повинна заці-
кавнти любителів вокальної 
музики, що хочуть послуха-
тн нові пісні в доброму ВИ-
конанні. Платівка маг. 13 пі-
сень, у більшості ще не зна-
них ширшому загалові слу-
хачів. Ці пісні це „Волош-
кн" (слова Оксани Лятурнн-
ської, музика Ніни Панчен-
ко), ..Молитва", ел. Лосі Ук-

! раїнки, муз. І. Б і л о г р у д а , 
,.Волошин", нар. пісня в об-
робці В. Грудина. „Україна", 
сл. Л. Забанітн, муз. A. Koc– 
Анатольськ?го, „Квіт nano– 
роті". сл. .'І. Забаштн, муз. 
В. Верменнча, „Весільна" сл. 
Б. Антоновича, муз І. Соне-
внцького, „Люблю", сл. О. 
Олеся, муз. А. Гнати'шина; 
на другій сторінці: ,.Солов"і-

проводять членки куренів 
Уладу Старших Пластунок 
та Уладу Пластунок Сеніо-
рок „Ті, що греблі рвуть". 

П. 

ний романс" (сл. і муз. А. 
Кос - Анатольського), ,,Шов-
кова косиця", сл. І. Кутена, 
муз. А. Кос - Анатольського, 
„Якби мені черевики", сл. Т. 
Шевченка, муз. А. ІІІтогаре-

1 нка, „Плавай, плаванн, лебе-
і доньку", сл, Т. Шевченка, 

муз. К. Стеценка, ,.Р.ітре бун-
ниіі", сл. Т. Шевченка, муз. 
Г. Кнтастого і , Колискова", 
сл. Б. Олександрова, муз. Г. 

' Кнтастого. Виконання пісень 
так щодо вокальної сторінки, 

'- як також інтерпретації пісень 
бездоганне Оксана Бринь, 
яку наша публіка мала на-
году слухати на концертах 
у Міннеаполісі, Ню Порку, 
Торонті та інших містах, во-
лодіс не лиш широким ДІЯ-
пазоном голосу, але й уміс 

і ним орудувати в усіх відті-
нях динаміки та музичного 
вислову, а це тому, що вона 

і не лиш солістка-співачка, а-
і ле й вокальний педагог у 
музичній школі в Міннеапо-

(лісі. її дуже добрим СПІВВЯ-
конавцем с піаніст - акомпа-
ньятор Ріхард Згодава. Tex– 
нічне виконання платівки 
без закиду. 

о. з, 

15 -л іта Пластової Станиці Ню Броновіку 
У цьому ювілейнаму році, 

коли пластова організація 
святкус 60-ліття, більше од-
нісї третини часу своєї діяль-
ностн провів Пласт поза ме-
жамн України. У нових об-
ставинах, серед вийнятково 
несприятливих умовин для 
виховної діяльностн, без шу-
много розголосу, чисельні 
виховники з пожертвою пра-
цювали для добра українсь-
кої молоді. Серед пластових 
станиць в ЗСА. не залиши-
лась позаду й наша, хоча чи-
сельно маленька, але пра-
цьовита станиця, яка цього 
року святкус 15-ліття. 

Здасться, що 15 років це 
— не довгий протяг часу, а-
ле коли звернути увагу на 
муравлину, часто не оцінену 
другими виховну працю, то 
15-ть років витривалої BHXOB– 
ної праці дійсно заслуговує 
на увагу. 

У Ню Бронсвіку, Ню Дисе-
рзі, протягом 15-ть років чи-
сельні старші громада н н, 
пластуни сеньйори і старші 
пластуни наполегливо пра-
цювали для добра нашої мо-
лоді. У різний час актнвнн-
мн пластунами сеньйорами 
були: Дарія Оріховська, На-
дія Нннка, Наталка Головін-
ська. Ростислав Ратнч, Бог-
дан Клюфас, Денис Вернар-
ський, Зенон Яцуіїа, Теодор 
Яцура, Василь Оріховськин, 
Іван Головінськнй, та ін. 
З-поміж старших пластунок 
і пластунів активно працю-
валн на різних виховних по-
стах: Соня Слободян, Віра 
Слободян, Христя Ощудляк, 
Галя Тарнавська, Люба Ро-
венко, Леся Тернопільська, 
Тамара Безсоиів, Оксана Гу-
зар. Оксана Драґан , Дарка 
Геча, Маруся Цісик. Юрій 
Граб, Богдан Крак, Юрій Го-
ловінськнй, Олег Панкевнч, 
Ярослав Рінннк. 

Праця у станиці не мог-
ла б поступати вперед без 
активної і терпеливої допо-
могн старших громадян, що 
хоча самі не пластуни вкла-
ли багато труду в розбудову 
нашої станиці як довголітні 
члени Станичної Старшини, 
чи я к члени Пластприяту. 
Такими активними добродія-
мн Пласту були: інж. Ярос-
лав Ощудляк, інж. Ярослав 
Букачівський, д-р Олег Ра-
тич, інж. Дамян Геча, інж. 
Вадим Яровенко„ Богдан Та-
рнавський, Осип Рінннк, Та-
мара Панкевнч. 

Щоб відзначити 15-ліття 
діяльностн, переглянути про-
йдений шлях та накреслити 
напрямні на майбутнє, наша 
станиця запланувала відсвя-
ткувати свою річницю дво-
денною прогішмою. 

В тій цілі вибрано святоч-
внй комітет, очолений інж. 
Ярославом Букачівськнм, я-
кнй накреслив відповідну 
програму на 14 і 15 жовтня. 
В суботу 14-го жовтня 1972 
р. відбудеться бенкет ІЗ СВЯ-
точною та мистецькою npor– 
рамою. з участю представнн-
ків пластових проводів та 
стариюго громадянства. По 
бенкеті відбудеться забава, 
на яку старші пластунки і 
пластуни запрошують укра-
їнську молодь. Бенкет і за-
бава відбудуться eHolidey 
inn, Rt. 22, Sommervile, N.J. 

15 жовтня по полудні від-
будеться пластовий апель, 
роздача нагород, та спорто-
ві змагання в українському 
селі у Бавнд Бруку. Просн-
мо старших і молодь вже за-
здалегідь зазначити ті два 
дні у календарі. До милого 
побачення у Ню Бронсвіку 
14 і 15 жовтня 1972 р. 

Пластун Сеньйор 

Матуральний іспит в Школі Українознавства 
СУМА в Ню Йорку 

Вечір „Молодого пера" в Ню Йорку 
В Літературно-Мнстецько-

му Клюбі в Ню Иорку від-
бувся 28 квітня ц.р. вечір 
авторів, які взяли участь в 
цьогорічному 5-ому конкур-
сі дописів членів Пл. Стани-
ці в Ню йорку до журналу 
„Юнак". Ці конкурси noce– 
ред пластової молоді запо-
чаткувала і проводила ними 
пл.сен. Марта Ярош, старан-
ням якої вже вдруге відбу-
вався оце вечір читання тво-
рів. Пл. сен. Марта Ярош 
привітала присутніх пласту-
нів, між якими був Началь-
ний Пластун пл. сен. Юрій 
Старосольеький, та гостей. 
Редакторка , ,Юнака" пл.сен. 
Ольга Кузьмович у своєму 
слові звернула увагу при-
сутніх на те, що читані тво-
ри треба розглядати обов'яз-
ково у свідомості, що це ПИ-
салн їх 12 - 14-літні юнаки 
і юначки, і що їхньою розго-
вірною мовою в більшій ча-
стнні с англійська мова (у 
школі, в товаристві і т.д.) . 
..Якось так діється, що у нас 
стоїть широка прогалина 
між словом а ділом. Якже 
залюбки кидається палкі 
кличі, а як мало находиться 
в нашій спільноті охочих і 
послідовних людей, щоб пе-
реводити їх у дійсність. Так 
воно с і 3 найважливішою 
під сучасну пору й найбільш 
актуальною проблемою вжп-
вання й плекання украін-
ської мови серед нашої мо-
лоді... Послідовно, териели-
во, з любов'ю допомагати 
цим молодігм пізнавати і 
плекати цю мову не лише у 
слові, але головно у письмі 
— немає багато охочих... 
Правда, куди легше та більш 
ефектовно є зосередитися на 
інших зовнішніх проявах т. 
зв. „українства" серед моло-
ді, як зустрічах, хорах, на-
родних танцях, музиці.' Гра-
тн на бандурі чн внгулюва-
ти гопака в гарних народ-

ннх одягах — можна і не 
знаючи ніодного українсько-
го слова, не говорячи вже 
про знання української мови 
у письмі... Тому, здається, 
що треба конечно, навіть 
найменший і найскромніший 
вияв зацікавлення нашої мо-
лоді писаним українським 
словом вітати з особливою 
теплотою. Такий підхід до 
письменницьких спроб МОЛО-
дих прийняв наш пластовий 
журнал „Юнак", який ли-
бонь одинокий молодечий 
місячник у діяспорі виразно 
деклярусться, як журнал ю-
нацтва, а не виключно для 
юнацтва... Не відомо мені, 
чн за цим прикладом станн-
ці Ню Норк, чи самочинно 
улаштовано один раз подіб-
ні конкурси в Чикаго і Фі-
лядельфії, але консеквентно 
і постійно кожного року від 
п'яти років відбуваються во-
ни лише в Ню Иорку. Досі 
взяло в них участь 79 юна-
ків і юначок із 96 дописами. 
Були серед них одні на ниж-
чому рівні, інші на вищому, 
а деякі з них виказали 
справжні дані на те, щоб 
при дальшій праці вибитися 
в нашій літературі чн жур-
налістнці, чн принаймні 
иродовжатн співпрацю 3 мо-
лодечнм журналам." 

В дальшому молоді авто-
рн, або їхні друзі (якщо ав-
торн мусілн бути в цей вечір 
на пл. прогульці) читали 
твори з конкурсу. Читання 
переплітано музичними вн-
ступамн: ітіяно — Оксана 
Гаврнлюк, група юначок — 
пісні, група старших пласту-
нок — пісні. Вечір закінчив 
коротким словом інж. І. Жу-
ковський. 

З нагоди цього вечора ви-
дано брошуру, в якій зібра-
ні всі твори учасників цього-
річного конкурсу. Брошура 
ілюстрована пластовим юна-
цтвом Станиці. 

Л. 

Кредитївка „Самопоміч" у Дітройті 
відкрила другу філію 

Українські родини, особ-
пнво молоді подружим, 1ПО-
раз частіше п е р е с і ю ю т ь с я 
з Детройту ач його пернфе 
рії, особлипо і;оні',ічп'рую-
ючись у Воорені. Тому, що в 
Кредитові Кооперативі „Ca– 
мопоміч" її капітал yaw бли 
зький до семи мільйонів, 
вона закупила там недаг:::о 
парзелю плянуючи збудува-
тн будинок для другої фі-
лії. Досі ще не вирішено, чи 
може сама Централя nepe– 
несеться до Воррену, а в Ге-
мтрек—Детройт залишить 
свою філію, чи залишиться 
так, як в. 

Покищо Кредитївка, керу-

ючись вигодою своїх членів, 
відкрила вже 1-го червня 
ц. р. Філію у Воррені в при-
міщенні для крамниць 
„Кінґ Плаза" при вулиці 
Раен ч. 28792. дещо на пів-
день від 12-ої милі. Ця філія 
працює щоденно в понеділ-
кн, вівтіркн і четверги від 
11 до 5:30 по пол., у п'ятнн-
ці від 11 ранку до 7:30 вечо-
ра і в суботи від 9:30 до 3:30 
по полудні. її телефон—573-
7074. Керівником Філії виб-
рано одного з молодших 
працівників Кредитової Ко-
оперативи Богдана Кошева. 

В. Н. 

П'ятий з черги матураль-
Чий іспит у школі Україно-
зна'вства Осередку СУМА в 
Ню Иорку відбувся 10 квіт-
ня — письмовий. 23 квітня 

УСНИЙ. Д о ІСПИТУ ЗГОЛОСИ-
лись деевть учнів: Марія 'Ба-
рна. Оля Гірняк, Христя Гри-
цков'ян, Мирон Кравчук, Іва-
нка Кузів, Свгенія Кузьмо-
внч, Оля Назаркевнч, Богдан 
Пилипів, Ірина Твердовська, 
Богдан Твердовський. 
мгр Іван Кобаса. Після мо-
10-ій годині ранку розпочав-
ся письмовий іспит з україн-
ської літератури. Через від-
сутність представника Шкі-
льної Ради д-ра О. Лужнн-
цького, письмовий іспит про-
вів директор школи С. Дем-
чишіш. Члени іспитової Ко-
місії, затверджені Шкільною 
Радою були: проф. Іван Юр-
ченко — секретар, проф. Па-
влина Лндрієнко - Данчук , 
мґр Іван Кубаса. Після Мо-
лнтви директор школи прн-
вітав абітурієнтів, пояснив 
порядок письмового іспиту 
та побажав якнайкращих ус-
піхів. По роздачі завірених 
аркушів паперу, директор 
відкрив коверту із затвер-
дженнмн Шкільною Радою 
темами з української літера-
тури і вручив їх проф. П. Ан-
дріснко-Данчук для напнса-
ння на таблиці. 

Другим з черги письмовим 
іспитом була українська іс-
торія й культура. Д-р О. Лу-
жннцькнй — голова Шкіль-
ної Ради, привітав присутніх, 
побажав успіхів та прочитав 
письмові теми поданих пред-
метів, доручивши їх мгр І. 
Кобасі. 

На основі устійнених ДО-
датніх оцінок на нараді іспи-
тової Комісії, допущено всіх 
до усного іспиту, який ВІД-
бувся 23 КВІТНЯ. ІСПИТИ ВІД-
бутіалися за картковою сис-
темою, при тому самому 
складі іспитової Комісії. Піс-
ля іспиту відбулася кляси-
фікаційна Конференція, на 
якій устійнено добрий і ду-
же добрий вислід. 

При повному зборі мату-
ристів д-р О. Лужницький 
прочитав оцінки і привітав 
випускників, побажавши їм 
найкращих успіхів у житті, 
та заохотив до дальшігх оту-
дій українознавства. Відтак 
спільною молитвою закінче-
но іспит. 

У п'ятницю 12 грудня о 
год 7-ій вечора відбувся Свя-
точннй прощальний вечір 
для матурнстів. При повному 
зборі абітурієнтів і їхніх ба-
тьків, вечір відкрив спонзор 
Школи Українознавства -
голова Осередку СУМА в Ню 
Иорку Корнелій Василик. 
Привітавши присудніх, він 
попросив до головного столу 
голову Шкільної Ради УК-
КА д-ра Є. Жарського, інс-
пектора Ш к . Ради д-ра О. 
Лужницького, д и р е к т о р а 
школи проф. Ст. ДеМЧИШИ" 
на. проф. П. Андріснко-Дан-
чук, мгр. І. Кобасу, голову 
ООЧСУ проф. І. Вовчука. 
мгра Гановського, як голову 
СУМА. Привітання й поба-
жання для матуристів склав 
директор школи проф. С. Де-
мчнишн. Інспектор Шкіль-
ної Ради д-р О. Лужницький 
в своєму побажанні зупнннв-
ся на значенні слова ,,мату-
ра", визначивши, щт це є 

поріг, з якого молодій лю-
днні відкриваються двері До 
здобуття наукових осягІв і 
самостійного творення. Гбло-
ва Шкільної Ради УККА д-р 
Є. Жарський побажав, щоб 
матурнстн п р о д о в жували 
студії й стали фаховими сн-
лами на полі культурно-ви-
ховної справи покоління, яке 
буде слідувати за ними. Про-
фесор П. Андріснко -,Данчук 
зазначила, що „знання, яке 
Ви здобули — це найкраща 
китиця квітів від Ваших ба-
тьків і виховииків на дорогу 
а майбутнє. Мґр їв . Кобаса 
зазначив, що він гордий за 
матуристів, бо вони були зав-
жди добрими учнями й доб-
римн сумівцямн, та побажав, 
і щоб у майбутність їх Про-
ваднв клич „Бог і Батьків-
щнна". До цього треба ДОДа-
тн, що ця д')бра й свідома 
молодь була напротязі 8-ми 
років клясою мг-ра І. Коба-
си. за що належиться йому 
признання від Д и р е к ц і ї 
Школи. 

Від матурнстів висловив 
подяку батькам, професорам, 
Осер. СУМА Богдан Твер-
довський, який з а з н а чив, 
що здобуті знання вони по-
несуть, як світильник, ЯКИЙ 
буде світити в поширенні 
правди про Україну у Віль-
ному Світі. Ірина Твердовсь-
ка склала подяку й - заклн-
кала всю молодь, щоб ctapa– 
лась закінчити свої знання 
українознавства матурою, бо 
тільки тоді можна дізнатись 
багато про Україну; Мату-
рнст Мирон Кравчук зазна-
чив, що „я гордий, що я ук-
раїнець і що можу так доб-
ре ВИСЛОВИТИСЬ рІДНОЮ MOBO-
to. І де б ми не були, то ма-
ємо голосно говорити рідною 
мовою, щоб чужинець нам 
не твердив, що наша мова 
це все одно Що й російська, 
щоб ми уміли научно довес-
ти йому різницю між нашою 
і московською мовою, а щоб 
вияснити — мусимо дуже Д0-
бре знати все про своє рідне". 

Від Батьківського Коміте-
ту привітав матуристів зас-
лужений діяч і приміряли 
батько п. Твердовський, який 
подякував батькам за їх по-
святу й терпеливість, а ма-
турантам за працю й успіх 
та доконання цього великого 
діла. Від матерів склала rpa– 
туляції п-і О. Кравчук, зга-
давшн про велику працю й 
посвяту батьків, але й вели-
ку радість в день звели чан-
ня успіхів, як винагороду за 
батьківську посвяту д л я ді-
тей. 

За доконання цього веля-
кого успіху школі Україно-
знавства Осередку СУМА в 
Ню Иорку належиться,приз^ 
нання директорові - школи 
проф. С. Демчишину, HOBHO-
му посвяти виховній справі, 
а також спонзорові Школи 
Українознавства О с е р едку 
СУМА голові Корнелеві Ва-
силнкові (він же й учитель, 
і десятий рік головою Oce– 
редку), — він є душею МО-
лоді, яку любить і про я к у 
дбає. 

Учениці найстаршої одн-
надцятої клясн обдарували 
квітами матуристів, і співом 
молитви „Боже Велюсяй" за-
кінчнлася Ця святкова зуст-
pi'f. 

Л. ІІадднінрбва 

Три повітряні пірати піддалися, 
одержаний ними окуп відібрано 

Гюстон. гщ Двох повітря-
ннх піратів, що схот іли бу-
ли літак повітряної компа-
нії Нешенел Ейрлайнс типу 
727, піддалися на місцевому 
летовшці агентові Еф-Бі-Ай 
після 22 годин від моменту 
схоплення ними літака, що 
летів 3 Філадельфії до Ню 
Иорку. Один з цих піратів 
виявився громадянином Е-
тіотгії, донедавна студентом 
Університету Говарда у Ва-
шннгтоні на прізвище Люл-
сегед Тесфа і другий амери-
канцем мешканцем Вашинг-
тону Майкелом Стенлі Грі-
ном. В обох відібрано піс-
толі і віднайдено одержаний 
ними окуп в сумі 500 000 

долярів і 20 000 мехікаясь-
кнх песетів. Обох відставле-
но до в'язниці, встановивши 
кавцію по 1 000 000 долярів 
для кожного. Водночас із 
цим піддався третій повітря-
ннй пірат, 49-літнІЙ ЗЙелвік 
Мартін Фішер з Оклагоми, 
якиіі схопив був літак того 
є типу, тобто 727, але при-
належннй до лінії Амерікен 
Ейрлайнс, і вдоволився оку. 
пом 200 000 долярів, замість 
вимаганих 550 тисяч доля-
рів. Його відставлено до су-
ду в Оклагома Ситі і прнде-
ржано за кавцією в сумі сто 
тисяч долярів. Усіх - трьох 
будуть судити за схоплення 
літаків з допомогою зброї. 

КОЛИШНІП П Р Е З И Д Е Н Т ГАРРІ ТРУМЕН знову 
був змушений звернутися по допомогу до лікарів. ВІН ПЄ-
ребувае тепер у шпиталі в Кензас Ситі, де 88-річного па-
ціснта просвічували рентґеновим промінням. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ШАХМАТИСТ БОББІ Ф І Ш Е Р 
програв першу партію совстському шахматнетові - ре-
кордсменові Спасеному. Фішер мав шанси звести першу 
партію за світовий чемпіонат на нічию, але rpefr Далі І 
врешті-решт програв. Усіх партій буде розіграно В Рвйк 'я-
віку, в ІСЛАНДІЇ, 24. Фішер нарікав, що йому шкодить СВІТІ 
ло телевізійних камер. 
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СУПЕРЕЧНОСТІ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ 
ПАРТО ТА ОПОЗИЦІЯ 30РГАНШВАНСГ0 

РОБІТНИЦТВА УТРУДНЮЮТЬ 
ЗАВДАННЯ МЕКҐОВЕРНА 

(Закінчення зі crop. 1-ої) 
уваги МекҐоверн. було зна-
чно більше, між ними була 
навіть кандидатура сенатора 
Гюберта Гомфрі. Незалежно 
від того, ряд стейтів npono– 
нувалн власних кандидатів. 
Формально, до списка кан-
дидатів, над якими переведе-
но голосування, було зголо-
шених вісім осіб, між ними 
і Том Ігелтон, який здобув 
вимагану більшість вже у 
висліді першого голосуван-
ня. Серед кандидатів булв 
також одна жінка, Сесіл Фа-
рентголд, яка у голосуванні 
здобула друге місце і яка 
відтак разом з іншими кан-
дидатами внесла пропозиці-
ю, щоб кандидатуру Ігелто 
на прийняти через акляма-
цію. 

Треба відзначити, що кан-
дидатури Ігелтона не вик-
ликала особливого захоп-
лення серед делегатів, ще 
знайшло свос віддзеркален 
ня у самому голосуванні. 
Також і після самого внбо-
ру. в часі та після свосї про 
мови, Ігелтон не знайшов 
справді теплого відгуку і не 
зумів своїм виступом ВИКЛН-
кати ентузіазму. Було поміт-
но, що його прийняли як 
кандидата, за яким стояв 
авторитет МекҐоверна. а не 
на базі його власних заслуг. 

Під цим оглядом, можна б 
сказати, повторилася подія 
яка мала місце на Республі-
канській конвенції в 1968 p.. 
коли номінацію одержав бун 
Спіро Еґню, про якого всі 
запитували: „Спіро, хто це 
такий?" Так само запитува-
ЛИ тепер про Ігелтона: „1-
гелтон, хто це такий ?" 

Треба, однак, ствердити, 
що сам Ігелтон робить добре 
враження, його виступ ма^ 
,.кольор" і, безсумяіву, він 
вмітиме апелювати до зага-
лу виборців. Великим його 
плюсом с те, ЩО ВІН МОЛО-
дни, а також і те. що він с 
у добрих взаєминах з аме-
риканськими р о б ітннчимн 
профспілками ( ю н і я м п ) . 
Щодо, своїх переконань, то 
він дуже наблпжлеться до 
МекҐоверна. Він л іберал . 
противник в'єтнамської аій-
нн (в сенаті він зарахову-

вався до т. зв. ,,голубів"), 
маз досвід в адміністрації на 
етейтовому по:іемі і с като-
лнком. 

„Америко, вернися додому!" 

Цей заклик, що його вид-
зигнув у своїй п р о м о ві, 
приймаючи номінацію Демо-
кратичної партії на прези- і 
;ента ЗСА, Джордж Мек П)-, 
верн — буде безсумніву с 
тровідним мотивом усісї BH-
юрчої кампанії. Це гасло 
фактично віддзеркалює по-
пітичну філософію Джор- : 

джа МекҐоверна, коли йде-
ться про спрямування аме-' 
іпканської зовнішньої і вну-
грішньої політики. Цим rac– 
іом МекҐоверії дав вислів 
своєму прагненню спряму-' 
зати увагу уряду (якщо йо-
го оберуть президентом ) і і 
зсього американського cyc– І 
іільства на необхідність зан-; 
яятися власними внутрішні-! 

ми справами, навести лад в 
себе дома, закн намагатися 
надавати тон цілому світові. 

МекҐоверн у якійсь мірі 
заляканий д и с п ропоріцою , 
між американськими зобо-, 
в'язаннями на зовні, коли' 
ЙДеТЬСЯ П1Ю ЗОВНІШНЮ ИОЛІ-
гнку ЗСА як світової надпо-
тугн, а нездоровими ВІДНОСИ- : 
нами у самій країні. На його 
думку, такий стан може 
привести до катастрофи і 
смерти республікн. 

Очевидно, МекҐоверн да-
лекніі ві;і того, щоб не бачи-
ти відповідної ролі ЗСА у 
світі, чи щоб цю ролю ocno– 
рювати. .Америка мусить 
зайняти у світі належне їй 
місце" — говорив МекҐо-
верн у своїй промові, але „це 
ми можемо зробити тільки 
тоді, коли ми відродимо Д0-
вір'я до себе самих. Найбіль-
шим вкладом, що ного може 
дати Америка іншим смер-
тельним людям — це ВИЛІ-
куватн свій власний, глнбО-
ко стурбований край". 

У своєму к о н к ретному 
пляні МекҐоверн хотів би 
добитися, перш усього. ПОП-
ної санації внутрі амернкан-
ських відносин. Шлях до 
цього він бачить у звільнен-

УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА ҐАЛЕРІЯ В 
У ВУДСТОКУ, н.и. в 

під управою Тетяни і Вол. Богачевськнх 
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Повідомлення Адміністрації 
З уваги на те, що в днях від 24-го до 
29-го липня „Свобода" не буде появля-
тися, — проситься всіх, хто мав би на 
цей час якісь оголошення, надіслати їх 
до публікації перед тією однотнжневою 

перервою. 

ні Америки від відповідала1 
ности за долю тих країн і їх І 
урядів, яких інтереси, на йо- j 
го думку, не збігаються з ін-
тересами Америки. Такирі j 
нещасливим відтинком, на', 
якому сьогодні заангажова- і 
на Америка, є Індокитай і І 
в'єтнамська війна. До урядів 
держав на цьому о б ш н pi j 
(Південний В'єтнам, Камбо-
джія, Лаос) МекҐоверн не' 
мас ніякого довір'я, вони j 
для ЗСА — тільки зайвий 
баляст. Виходячи з такої за-
садн. МекҐоверн категорнч-
но поставив у своїй промові j 
вимогу до ЗСА відв'язатися 
Від цих ,,скорумпованих. днк І 
таторськнх" режимів, вивес-
ти з території цих держав! 
американські війська і зали-
шити ці країни на ласку і не 
ласку долі. Америка за їх 
ДОЛЮ, на думку МекГовер-1 
на, не несе ніякої відповіда-! 
льности. f 

МекҐоверн не з'ясував, 
однак, свого погляду на ди-
ктаторські комуністичні ре-
иснми на цьому просторі, не 
зайняв становища, напрнк-
лад, до того факту, що у 
В'ггнамі агресором с не Пів-
денннй В'єтнам, а Північ-
ннй. Як видно, він готовий 
піти на найдальше йдучі по-
ступки, щоб тільки ,,повер-
нутн американськ:іх пояків 
упродовж 90 днів до ЗСА". 
На думку МекҐоверна, в'ст-
вамська війна, за яку він у 
СВОЇЙ промові обвинуватив 
всі ,,чотири адміністрації"': 
Айзенгавера. Кеннеді, Л. Б. 
Джансона і Ніксона — була 
найбільшою помилкою аме-
риканської політики і цю по-
мнлку треба негайно випра-
шіти. Це зробити - МекГо-
веїш зобов'язався дуже ви-
разно у своїй промові на 
конвенції. 

З його промови с ясним, 
що у випадку, коли він діс-
тане мандат від американсь-
кого народу в листопаді ц.р., 
його адміністрація зверне у-
вагу передусім на внутрішні 
справи: економію, здоров'я, 
боротьбу із з л о ч н нністю. 
наркоманією, впорядкуван-
ня допомоги для потребуго-
чнх. Найважливішим, однак. 
буде — за його словами — 
впорядкування на відтинку 
податків, що має статися від-
повідво раніше висловлених 
ним пропозіщій. 

На зовнішньо-політичному 
відтинку, в зокрема на від-
тинку обороноздатности 3-
СА мусять зберегти свій 
військовий і оборонний по-
тенціял. „Америка ніколи не 
CMIS стати другорядною по-
тугою. Як один з цих, хто 
закоштував гірких овочів 
нашої слабости перед Перл 

і Гарбором, я даю вам своє 
і священне приречення, що у 
і випадку, якщо я стану пре-
! зидентом З'єднаних Стейтів 
І Америки, Америка збереже 
свої оборонні спроможності 

; у такій мірі, щоб могти ефе-
1 ктивно зустрінути будь-яку 
! загрозу". МекҐоверн теж за-
1 певнив. що ЗСА остануться 
вірними своїм союзникам в 
Европі і всюди там, де це по-
трібно і що с в інтересі Аме-

і рикн. 
Америка у своїй політиці 

мусить „вернутися додому" 
І до „тих ідеалів, які були при 
заснуванні і якими ми жн-
вилися на початку". Амери-
ка мусить „вернутися додо-

' му", звільнившися „від сек-
: ретностн та ошуства на ви-
' сокнх позиціях". Америка 
! мусить „вернутися додому" 
з Індокитаю, де на полях бо-

і їв „поранено наші ідеали і 
наших вояків". Америка му-
енть, врешті, „вернутися до-
дому", звільнившися з ,,мар-
нотратннх воєнних витрат'", 
з „привілеїв і податкового 
фаворнзму", з „марнотранс-

і тва незатруднених сил", з 
„передусім расових і стате-
ІІИХ", з „самітностн вбогих 

j старших віком і з розпуки 
І занедбаних хворих". 

Америка мусить „верву-
тнея додому",,, щоб „ствер-
днти, що в вас ще с живою 
наша мрія", „що ми може-
мо видвнгнути нашу країну 
вперед", що в нас відродвть-
ся віра, „що ми можемо пра-
гнути новішого світу". Аме-
рнка — це край, що нале-
жить всім, а не тільки внб-
ранін еліті, не тільки упри 

Українська адвокатська фірма 
Детройт, Мичнген (-С-Й). І 

Д-р Денис Квітковський і д-р 
Віктор Боровськнй 1-го січня 
1972 р. створили в Детройті 
українську адвокатську фір1 

му п.н. Адвокатське Бюро 
Квітковський і Боровськнй, 
при вулиці Мічиген ч. 7012, 
Детройт, Мичиген. Це перша і 
така українська адвокатська' вілейованим. У цьому „пово-

роті додому" скрива^ься pa– j ф Т р - ь . 
дасть життя і забезпека щ а - ; н я м - п о ш в м а й б у т . 
стя г велнкости Ал,ерикн - ; н с в і п е р с о н а л ь я я й 
говорив МекҐоверн. , включаючи в свої ря-Промова МекҐоверна яко-
юсь мірою нагадувала вис-
тупн проповідників сванге-
лизму, провідною думкою, я-
ких звичайно, с ,духовне 
відродження" чи „nepepo– 
дження". Таким своєрідним 

дн нових українських адво-
катів. Хвилево в адвокатсь-
кій фірмі Квітковський - Бо-
ровський, працюють ще, як 
правничий урядник — д-р 
Юрій Тарнавський і Дві сек-

„свангелизмом" с п о внеяий j P^^f"– Д”Р Юрій Тарнав-
був виступ і кандидата да. ський щойно закінчив прав-

- nSL др^Іничпй факультет при Вейн-мократячної парта 
зкдента ЗСА. Зібрані делеґа-
ти і учасники конвенції, а 
зокрема молодь, бурхливо 
зустрічали слова свого кан-
дидата. Було помітно, що fio– 
го слова мають особливо си-
льний вплив на молодь, для 
якої може не так сама особа 
МекҐоверна, як голошені 
ним ідеали мають велику і 
переконливу вимову. Амерп-

ському Державному універ-
ситеті із титулом доктора 
і плянус скласти цієї осени 
адвокатський іспит. 

Сьогоднішнє життя,,у всіх 
своїх проявах, вимагає не ті-
льки вужчої професійної спе 
ціялізації, але й концентра-
ції цих спеціялізованнх сил 
в одному тілі. Цей процес ба 
чнмо в адвокатській, як і 

канська сучасна молодь хо- і лікарській та в інших профе-
че про це чути і хоче бачи-; с і я х така концентрація про-
ти, щоб ці ідеали знаходили ; фесійннх сил у одній фірмі 
практичне п р и мінення. В даС( шт. 3 одного боку, змогу 
МекІ'оверні вона бачить лю- j К Л І С Н Т О В І ЧН пацієнтові задо-
дину, яка ці ідеали реал і зу - і в о л ь н н т и с в о ї п р а в „ и , п чи 
ватиме на практиці і тому ; лікарські потреби „під одним 
вона давала в минулому і ' д а х о м - ( а 3 другого боку, -
дасть в майбутньому МекГо-1 м а ю ч и н а у в а з і п р о ц е с к о н . 
верну свою повну підтрим-1 ц е н т р а ц і ї професійних сил у 
ку, свій ідеалізм, працюючи 
безкорисно в його організа-
ції і мобілізуючи для нього 
прихильників. 

Все це може несподівано 
заважити на висліді виборів 
в листопаді ц. р. і може пе-
рерішнти долю республікан-
ської адміністрації. МекГо-
верн виявився, як показали 
події останнього року, а зо-
крема конвенція у Маямі 
Віч, небезпечним противни-

великнх фірмах — с — запо-
рукою українському профе-
сіоналістові, що він матиме 
змогу успішно змагатися з 
іншими подібними фірмами. 

У випадку адвокатсь к о І 
фірми Квітковський і Bopo– 
вський кладеться наголос не 
тільки на соціяльно-економі 
чннй процес концентрації 
професійних сил, але, й то 
в дуже великій мірі, на еле.-

..., , .„ . мент - - українськостн. У зга-
ком, якоїх^ не можна легко- J ? 
важлпі. Про це багато мо-;^ а н 1" адвокатські,, фірмі 
жуть сказати такі його су- працюють ^працюватимуть 
перники як Гомфрі і Москі.І^ькн українські професій. 

Українська Консервативна Молодь 
зорганізувалася в ЗСА 

В суботу 27 травня 1972 р. 
в Українському Інституті А-
мернкн в Ню Иорку відбу-

ілнея основуючі збори Укра-
їнської Консервативної Мо 

ду, піддержувати бороть б у 
за збереження самобутніх іс-
торнчних пам'яток і традит 
цій України українською мо-
лоддю на рідних землях, ви-.-' 

лоді в ЗСА. На зборах прий- пчати політичну вартість тих 
нято назву організації: То- -традицій, як виразний твір 
варнство Українських Моло-1 історичних прагнень українт. 
дих К о н с є рватнетів в і ського народу. 
ЗСА з а т в е р д ж е н о ' у висліді нарад обрано ул-. 
статут, обрано управу і на-j раву в складі: Юрій Базн-, 
мічено плян праці, в якому і левський — голова, Юрій Ко-
запляновано видавати дру- j валь, Юрій Гончаренко, Ю-
кований орган Товариства' рій Мнкуленко і Михайло 
під назвою .Державницький Тодосів - члени. Зборами 
Шлях". Метою свосї діяль-! провадила президія в скла-
ностн Товариство ставить: ді: Юрій Гончаренко — го-
Зберігати державно - творчі лова. Юрі,, Базнлевський - -
тра;щції українського наро-: секретар. 

У ВАШІШТОШ ПІСЛЯ ЗАКРИГГЯ ЩОДЕННІІК-Л. 
„Дейлі Нюз" залишилися без праці 75 працівників редак-
ції та 600 службзвціи і працівників канцелярії й друкарні. 
Газета ,Двнінг Стар", яка перебрала адреси ,.Денлі Нюз", 
прийме на працю 25-30 журналістів та певну кількісіь 
службовців, але більшість залишиться безробітними. 

ПОНАД один мільйон ЛЮДЕЙ БУЛИ кожного 
дня в кінці тижня на одній з найбільших пляжів у Ню 
Иорку, Коні Айленд. сполученій з багатьма розвагами для 
дітей і молоді. Температура сягала 91-92 степенів у Ню 
Иорку, але в районах біля океану й заток була на 5-Ю' 
степенів нижча. На розпечених і спорожнілих вулицях 
Ню Иорку рідко коли проїздили авта. багато водяних кра-
аів на вулицях повикручували діти, шукаючи хоч такої 
прохолоди. Метеорологи обіцяють т е кілька днів спеки, 
хоча й перепадатимуть легкі дощі. 

І налїсти. 
Д-р Денис Квітковський, 

Демократична к о нвенція 
закінчилася 14 липня о год. 
3.30 ранку. Після короткого 
відпочинку у своєму стейті 
Савт Дакота, Джордж Мек-
Говери плянус розпочати 
свою виборчу кампанію, не 
чекаючи на висліди Реепу^ 
бЛікаяської конвенції під кі-
нець серпня, яка теж відбу-
ватиметься на Маямі Віч. До 
виборів осталося всього три 
місяці часу і коли Демокра-
тична партія хоче знову бу-
ти при владі, вона мусить 

рани, а одночасно змобілізу 
вати для свосї нової плят-
форми і своїх нових ідей 
американське суспільство. 

і М. Сосаовський 

це відомий український ад-
вокат, журналіст і громадсь-
ко-політичннй діяч з „дав-

мог.о пастора Володимира 
Воровського, члена Президії 
СКВУ. Д-р Віктор ВоровсЬ' і 
кий здобув титул д-ра прав 
ва Вейнському Державному і 
університеті у 1969 p., дістав j 
право адвокатської практики і 
(лайсенс) того ж 11)69 р. і де j 
часу створення адвокатсько 
фірми Квітковський і Боров1 

ськнй працював як адвокат 
в одній Детройтській адво-1 
катській фірмі. Він належить j 
до нової генерації українсь-
ких професіоналістів. 

Як уже відомо, в Детройті І 
створено і заікорпорованс 
Українсько - Американсь к у 
Адвокатську Палату, ініція-
тором якої був також д-у j 
Віктор Боровськнй разом і:-
молодими адвокатами —-

УІІГАЛА Н.^ГКОВОІЧ) TOBAГlГCvГB.^ 
LM. а Ш В Ч Е Н К А В :МА 

і 
Д Ш Ч : К І Ц Я ХИМІЧІШ-ШОЛОП1ШО-Л!Е гІІІ1ЧПОЇ 

СЕКЦІЇ 
ііонідомляїигь у глибокому смутку. 

що 10-го лютня ІІҐІІ р. ьідіншои у вічмкть 
на 74-ому році життя 

Проф.Д-р І В А Н Р О З Г І Н 
Хійгний ч л т Н Т Ш . вялначннй на^оім”ць-Оіолог, автор 
ч ж м е и и і а наукописх праць 3 ділянок ветеринарії і JWo– 

логії та засаужввки оуспільпо-громадський ДІЯЧ. 
а 

В Ш . Друл:іий І Рідш ІІоі:іііного складаймо іцігрі 
слова (ШІвчутгя. 

В. П. !І. 

ншюї' генерації, а д-р Вік- д-ром Петром Филоненком і 
тор Боровськнй, це син відо- д-ром Мнроном КапустІОМ. 

За півгодини можна дістатися 
з Ню Йорку до Філадельфії 

Ню Йорк. - - Між Іііо Иор-
ком і Філадельфією в обидві 
сторони почали курсувати 
невеликого розміру літакп-
гідроплянн. Переліт від -0Д-
ного міста до другого триває 
приблизно ПІВ ГОДИНИ І КОШ-

загоіти ^ в в ж 1 ^ л ^Ц^Р,.,„ тує в один бік 25 доларів, j більші гідролітаки, які бра-
Літаки відлітають у Ню Иор- і тимуть на борг не 5-6 ос б 
ку з Іст-річкн поблизу Вол- j як тепер, а 15 - 18 пасажирів 
лстріту й приводнюються у Таке швидкісне сполученню 
Філядельфії в центрі міста, 
на річці Делавер, біля Вол-
нат вулиці. Перший такий 
гідролітак відлетас із Філя-
дельфії о 8 г. ранку, а з Ню 

Порку о 9-й г. ранку. Літа-
ють вони щогодини, останній 
політ із Філядельфії до Ню 
Йорку о 5-й вечора, а до ФІ-
лядельфії з Ню Порку о о-іі 
вечора. Якщо компанія мл-
гнме зиск, то будуть виділені 

між двома містами, не ;uia– 
лячнсь на досить високу : і-
ну квитка, зручне для биз 
несменів та часом необхідне 
при .особливих вішалках 

ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ 
Українського Народного Союзу 

на стейти 

ПЕНСИЛЬВЕНЇЇ, НЮ ДЖЕРЗІ і НОВОЇ АНГЛІЇ 
приймемо на дуже корисних умовах. Постійна праця. Запевнена плат-
ня. Соціяльне, життьове і акцидентове забезпечення. Пенсійний фонд. 
Вакації. Першенство мають професійні асекураційні спеціалісти. Інших 
- перевишколимо. Скористайте з цісї нагоди без ніяких зобов'язань. 
Спробуйте свої сили н запевніть собі й своїй родині майбутнє в межах 

солідної, української фінансової установи. 
ЗГОЛОШУЙТЕСЯ ЛИСТОВНО АБО ТЕЛЕФОНІЧНО. 

Український Народним Союз 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 

'gl-83 GRAND STREET JERSEY C1TY, N.J. 07303 
з Ню Іїорку: ВА 7-5337 - Телефони: - з Ню Джерзі 435-8740 

ІВ! 

УКРАЇНКА В 
головній РОЛІ 

Вінніпег. - Впродовж мі-
сяця липня відома українсь-
ка акторка і співачка Іванна 
Карасевнч виступає в голов-
ній ролі в „Попелюшці" 
(„Сіядереллі"), що йде в те-
атрі „Рейнбов Стейдж". Дру-
гу заголовну ролю виконує 
в тій виставі її чоловік А. 
Шеленберґ. У виставі бере 
також участь український 
актор Іван Козак, який ви-
конував ролю рабина у п'ссі 
„Фідлер ан ди р ^ " за жндів-
ським кляснком Шоломом 
Алейхемом, що все життя 
прожив в Україні. Вистави 
йдуть в англійській мові. 

„ДЕНЬ „ІЗВССТНГ 
У ХАРКОВІ 

У понад одномільйоновому 
Харкові проведено ,.День ..Із-1 

І вестій". У парку ім. Г-орько- s 
го відбувся мітинг. виступа-
ЛИ працівники тієї ,.центра- і 

: льної" московської газети, І 
j журналістн, редактори різ-
j них відділів, російські поети ; 
І читали вірші, як і деякі з 
j місцевих, харків'ян, які пи-
шуть російською мовою, між 
ними Олександер Кравців. 

. Вол. Гавриленко та ін У 
І „Дні „Ізвсстій" взяли участь. 
І як інформували „Ізвсстія" з 
' 11 липня, 100 000 осіб, нідбу-
лися там теж спортові зма-
гания за ..цінні подарунки й 
медалі ,Дзвсстій". 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНЕ 

УПСОЮЗУ! 

ЕНЕРГЕТИЧНА КРИЗА 
(Закінгвння іі crop. 2-ої) J 

від якого треба захнщяти що абсорбує невтронн п лан-
довкілля. с і цюговій реакції у своєму 

Друга метода не вирощує стрижні. Невтрони з черги 
радіоактивних променів, за- перетворюють уран-238 на і 
те досі не знайдено способу плутоній, що стає атомовнм 
контролі тієї термоядрової пальним чергового розмно-1 
реакції. Що ця друга метода жувача. 
с практично можливою вка-, Крім атомової енергії г. і 
зує гідроґенна (воднева) спроби використовувати для j 

Членам ОаВіУА, вНм КОЯ. Вояіаїм 1 УяраіШДДСОаіу 
1 громад шип ну пода4і.мо боляче сумігу iUt-іку. 

що 13-го липня 197'і p. u І ію Порку 
шсГл-в ла:иисі:ли л іішшіч колійагаїч. L.-IP' рн і,іп 
Н А Ш НЕЯЛШУТЯШІ ПОНГЛТІІМ ПО ЛВРОІ 

ІНЖ. 
ся. п. 

ПЕТРО ШОХ 
ХОІПТГ:ІСИЙ АрмГі УЛ.І ' . , б. учасник Вісінлтмюї 

Борогьки Л'і.р:і.ші. нагороикебіяД Хрестом (лшова 
Петлюри і ВООНШОІ Хрветооі, на глгії^кіції ч ієн 

11дойорі;;м;оіо В^хд^Т)' ОбВ^'А. ВІДОМИЙ громадський 
ДІЯЧ. 

Похорон вЦбувся Іл-ГО липни ц.р. 
на Л"і;раїиському Прано: л а т и ш у Цніпіг.ірі 

в С'анг ІІІЬЛЦД Бруку, Н.Д.к. 
ВІЧНА п а м у П А Л Г Я П . : 

т 
Опечаленій ДогггоЛній ДруиОШІ і ВГІЙ Ро.иші ІІоі:ІГпіого 

передавімо сердечні вислови глибокого іттііпуггн. 

У П Р А В А О0ВУА - B 1 X U Л НЮ ПОРК 

бомба та термоядрова реак-
ція на нашому сонці, в якій 
ядра водню зливаються в я-
дра гелію. 

Поки винайдіть практнч-
ну методу контролі тієї ре- і 
акції, вчені та інженери ду-
мають над кращим та безпе-1 
чнішим використовуванням 
методи ланцюгової реакції, 

вирощування електричної е-1 
нергії теплову енергію сон-
ця, енергію землі та моря. 
Але перед усіма цими мето- І 
дами стелиться ще далекий 
шлях до їх практичної реалі- і 
зації. 

Хочеться вірити, що інже- і 
нерам та вченим удасться в і 
недалекій майбутності роз-

яку контролюємо бороновим j в'язати задовільно проблему 
прутом. Одною з таких ме-
вод є реактори - розмножува-; 
чі, в яких ізотоп урану У-
235, або т. зв. плутоній ото-
чений нагорікою урану-238.: 

енергетичної кризи, що є п.о-
важннм ударом в життьовий 
стандарт людини і дальшого 
розвитку технології вашої 
плянети. 

Ділимося п усім укршнгькн?і Гpoмaдя^lT!твo^t 
сумною виткою, 

що 15-го червня н.р., після тяласої иед)хн, 
упокоївся в Голі на 84-ОКу році жнтгн. 

сі:і.пій .меінкшіець нашого села 

Гавриїл Єфремович 
НОТЕЛЕВЕЦЬ 

ЗАлТІОКПШЛ СЛУЖБА БОЖА 
З ПАНАХИДОЮ 

за спокій Пого дупгі буде відправлена 
в ННЩЛЮ, 33-го ЛИПНЯ. 1972 p., о год. 1.1 . їй раш:у 

В церкві св. Володимісра в Українському Селі 
в Глей Спей, H a l . 

ЦЕРКОВНТП1 КОМІТЕТ 

З волі Всевишнього 
в четвер 22-іх) червня 1972 P.R 
відійшла від нас ненадійно 
на Вічний Спочинок 

НАША НАЙДОРОЖЧА ДРУЖИНА, 
СЕСТРА і ТЕТА 

бл.п. Ольга з Яцкевичів 
ВІЖЕВСЬКА 
уродженка міста Стрия, ЗахІдня Україна, 
довголітня жителька на Волині та в Школі 
^ країнознавотва в Клів.'іонді 
Похорон відбувся в суботу, 24-го червня 1972 р. 
з церкви св, Иосафата на кладовище 
св. апп. Петра і Павла в Пармі, Огайо. 
т 
В наліому в е л и к о ю горю мн вич,лтн багато співчуття та 
щирої прня.іні від приятелів та зваяомнх. 
Ціг.ю дорогою складш:мп нашу сердечну подяку Вс^ч. о. 
Деканові Яросмавопі С'іркіміі за відправлонпя Парастасів 
та похоронних ооряд.л і гдябоке змістом пращальпе слово. 
Членвлі Хору .Дніпро" (чдеякою якого була ПокійнаК 
а зоїфема Дщшгснгові п. К. О. Садовгькому висловлю^ 
і зю щиру вдячність за лпорушлип)' гііік:іші.ч П:іп:'.мід. 
Всім, що скла.ін ласкаві пожергвн и-л поминальні С.туж-
би Болсі. на Фонд „Церипи а Погребі" та Інші добродійні 
цілі — наше сердечне спаснЛії 
Дяхуюго ВГІані О.тені Д^-б, шкільній тотцжіши сл. п. О.ті. 
з а вельми :tnoin-шлігві слова пішліанни над могилою вії. 
Українського Золотого Хреста. Школи Україноанавства 
та від Комітеті' С'тринщинн. 
За молитви, вияви ліобовн та пошани і вітання останньої 
прислуги Покійній всім сердечно дякуймо. 
Вк'.ниі дяі,-ус.мо похоронному аанеденні Головчаїйв іиі 
ІІармі за дбайліеие переведення похоронів. 

Муж - І Л Я Р І П 
Сестра О Д Е Н А 11Н1ЯН і.і синам МІП”ОНалі 
Сестра МАГІЯ РІЗНИК з м^же.м РОМАНОМ 
Сестра І Р И Н А ОЛ”ХОСТАВГЬК.4 л донькою 
Браг ОЛВКОА з дp^^жинoю 1 донькою 
Сестрівжа В О Л О Д і Ь п і Р А КАШСЧ з ц у ж е м 
ЛПІКОДОЮ 1 донькою ЗОРЯНОЮ 
та ближча і дальша Родина в Україні, Канаді 
і Америці. 

вшяяшштштттшшшшшяшшшяшшштштттштшшшшшшшшішшашшшші 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 18-го ЛИПНЯ 1972 Ч.чЙЗ. 
s as 

Загальні збори ЛМКлюбу у Філадельфії 
20-го травня 1972 р. у Пла- , ливлюють дальше існування 

ютовому домі відбулися за-
гальні збори Літературно -
Мистецького) клюбу в ФІЛЯ-
Дельфії. Збори відкрив і прИ-
вїтав прнявних заступник го-
ловп проф. Ікан ЕСоровиць-

ЛМКлюбу у Філадельфії, а 
це швидке старіння і часті-

1 ша смерть, колись діяльних 
членів Клюбу, незацікавлен-
ня та збайдужіння до справ 
культури. Звернув далі ува-

кий . який під час довгого гу. т о багато родин замеш-
Хворіння голови д-ра В. Руд-
вицького виконував функції 
голови ЛМК. Після ухвален-1 
Ня порядку нарад проф. І. і 
Крровицький далі пропалив' 
іборамв. Секретарювала Ma–. 
рія Варварів. Звітували голо- j 
ва . скарбник і Контрольна 
комісія. 

Звіт проф. І. Коровіщько-! 
го виклзав, щ(І "- відомі вели-1 
кі труднощі В ДІЯЛЬНОСТІ Літ. 
Мист. Клюбу в Філадельфії, 
які грозять його ліквідацією. 
У зшті подано, :ио уже на 
минулорічних загальних збо-; 
pax 19 чорний L971 прибуло 
мало членів, що унеможли-
в в л о вибір нової Управи, а о-
пісчя із незадовільного здо-
рс'в'ья залишив очолювання і 
К Л Ю О У ЙОГО ДОВГОЛІТНІ;; Г0-
лова д-р В. Рудницькин. член 
Управи бл. а. Дітківський по-1 
мер, а два інші зрезиґнува- ' 
ли . Кооптування на помогло, 
тому у справоздавчому часі 
НЄ було засідання Управи, а ! 

справи полагоджувалися о- ! 
j 

собистнмн зв'язками. Апатію 
проявило теж членство Клю-
бу. що проявилося на запо-
Відженому вечорі иоеткн-ne– 
рекладачки було всього п'ять 
членів Клюбу. Тому у двох 
випадках довелося об'сдну-
ватися з іншими організація-
мн. Вечір поета Богдана Ни-
жанківського влаштовано ра-
зом з Об'єднанням Пнсьмен-
ників ..Слово", а в іншому 
випадку з 11-им Відділом 
СУА. 

Крім вечора Б. Ннжанкїв-
ського найбільший успіх мап 
виступ ред. Зінкевнча з до-
повіддю про сучасний і.Рух 
спротнву на Україні" вла-
штованин самим ЛМКлюбом. 
Теж самим ЛМКлюбом вла-
ШТОваво вечір спогадів д-ра 
В. Рудннцькзго. яким закін-
чено діяльність ЛМК перед 1 рава 
самими загальними зборами. , вати 

кус в районі де відоувають-
ся доповіді ЛМКлюбу, але 
вони не з 'являються на ці 
доповіді, задовольняю ч н с ь 
розваговими ім п р є з а м н. 
Справи церкви і партійні ще 
цікавлять їх, але суто куль-
турні - ні. На закінчення 
звіту, уступаючий г о л о в а 
проф. І. Коровицькнй сказав, 
що коли б одначе до нової 
Управи ввійшли нові ініція-
тнвні та енергійні особи, то 
ЛМК у Філядельфії ще мож-
на врятувати. Щ о й досі він 
існує завдячусться цим лю-
дям. що працювали. Марія 
Варварів улаштувала виступ 
ред. Зінкевнча, Люна Луць-
ка - вечір споминів д-ра Во-
лодимнра Рудницького, а 
муравлину працю виконував 
скарбник ЛМК Микола Пра-
сіцькнн. 

У дискусії над звітами, по 
якійсь мовчанці з-п о м і ж 
всього 12 присутніх членів 
забрав слово поет Володи-
мир Біллів, який заявив, що 
по 20 літній ДІЯЛЬНОСТІ! ніяк 
не можна допустити до лік-
відації ЛМКлюбу у Філяде-
льфії, а треба зробити все. 
щоб його врятувати. Його 
підтримав ред. Микола Ван-
да. Висловлено побажання, 
щоб проф. І. Коровяць к и й 
ще на один рік очолив ЛМК 
з цим. що новообрані члени 
Управи, як теж кооптовані 
допоможуть йому. На черго-
внй рік вибрано Управу ЛМ-
Клюбу у Філядельфії: проф. 
І. Коровицькнй - голова. 
письменник Зоснм Дончук — 
заступник. Марія Варварів -
секретар. Микола Прасіць-
кнй - - скарбник. Люна Лу-
цька — імпрезовнй референт. 
Контрольна комісія: інжен. 
Шипрнкевнч. проф. П, Мегик 
і Кмета-Ірчанськнй. Нова Уп-

уповноважена коопту-
дальшнх членів Упра-

Порівнюючн мннулоріч н и й , ви. Висловлено повну надію. 
сезон з попередніми, коли І що нові члени Управи, а зо-
в одному році відбувалося по і крема Марія Варварів і Лю-
20 Імпрез — то минулорічні 
4 імпрези небезпечна nepec– 
ворога для існування Клюбу. 
Уступаючий голова давав 
різні причини, які унемож-

на Луцька причиняться до 
пожвавлення праці в ЛМ-
Клтобі у Філядельфії. 

Микола Вайда 

Оперета „Червона Шапочка" 
в УМІ в Нюарку 

Сцена з оперети „Червона Шапочка" н Нюарку, 11. Д ж . 

і м и т зробити сене сім разів 
І старшою. При цьому треба 
відмітити її прегарний орпгі 
вальний борщівськнй стій. 
Чарівними були: білочка — 

Одним із важливих BHXOB– 
них чинників, що розбуджу-
ють дитячу уяву й фантазію. 
С казка. Чим більше хтось 
наслухався казок у ДИТИН-
стві, тим кращого і вищого Тамара Франко і песик Бров-
хіжа'е, шукає і досягас в ко Іринка Пацлавська. я -

Ж 1 1 т т і . ких вдалі костюми, жвавість 
Щ е цікавіше для дітей, ко- j і граціозність рухів та гра 

ли вони самі с співтворцями j переконували глядачів, 
казки і виконавцями nepco– j Чорноокий красунь Роман 
лажів на сцені. Дитина тоді 1 Ворох був щирим мисливцем, 
зповні вживається в свою ро-
лю. вона вже не Христинка. 
вона „Червона Шапочка" . 
пін не Мирон, а справжній 
..Вовк". 

Піонером у ставленні ка-
зок з дітьми с в Нюарку. Н. 
Дж. . Таїса Богданська, я к а 
1972 року поставила вже 
16-ту казку. Будучи вчитель 
кою фортепіяна в УМІ. п-і 
Т. Богданська не мас обов'я-
зку підготовляти сценічні вн-
стави казок. Такий обов'язок 
вона давно наклала на себе 
сама, бо любить українських 
дітей. 

В авдиторії укр. кат. шко-
зш св. Івана Хрестителя від-
булась двічі вистава оперети 
..Червона Шапочка" , з гар-
ним лібретом Леоніда Полта-
вн і приємною музикою Ва-
енля Без коровай ного. Голов-
ну ролю виконувала 9-літня 
Христинка Терлецька. яка 
виявила стільки сценічного 
таланту, скільки й чисто му-
знчннх здібностей в її сольо-
вих співах та в дуеті із cecr– 
ричкою Ганнусею, в ролі ма-
мн. Дует „Пісня про Мату-
сю" зворушив публіку до 
сліз милим і природним BH-
конанням. Волю бабусі нез-
вичайно вдало відтвори л а 
талановита Марійка Голіна-
та, яка, маючи 12 років, зу-

OS 

а AjgM 
can dream, 

arft she? 

-

-

Thie time you're absolutely going 
to save something out of your pay-
check. But, then, you really do need 
that pantsuit, a new coat and, of 
course, that perfume Eric likes so 
much. 

Before you know it, the money в 
gone . , . and all you've got saved 
are your dreams. 

That's whv the Payroll Savings 
Plan is such a good idea for a single 
girl. When you join, an amount you 
specify is set aside from your check 
and used to buy U.S. Sav ings 

І Bonds. And, it's all done before you 
У get your check–so you can t help 

but save. , , 
U.S. Savings Bonds. To help you 

save more than dreams. 

Now F. Borvb piT ЬЧ " int^r-it abi-n htM Ю 
maturity of 6 у з п , 10 DMOlhl !4' і the б ч і 
N-rirt Bondl arc rcpla^i if l"tt, ttolen. or 
d^itrevrrf. Wben плчМ lhry can be cajhH J 
at your b,ink. lntcrcit it tv! wb'rrt to ---
or local i i m m Outrt іпИ fed4T.ll ІАХ 
be ddctttd until redemption, -VSP 

Take stock in America. 
Now Bonds jpature in less than six years, 

Said by ФяЩШі KatioiUl JUtooUt^?b, tw. aai "Swtvii" ЧШШй Wty 

Перший виступ українських команд 
на „балтійських Ігрищах" 

а талановитий Мирон Олес-
ницькиіі з почуттям сповняв 
ролю голодного вовка. Зажу-
рена Мавка -Рооанна Ворох 
гірко турбувалась долею Че-
рвоної Шапочки і зі своїми 
подружками - мавками: На-
дею Яворською, Марійкою 
Іванечко, Сонею І”^'ралечко. 
Хрнстею Б^ковською і Рок-
соляною Попович, просила 
білочку, щоб скоріш скака-
ла н попереджала про появу 
вовка. 

Акцію казки оживили і 
прекраснлн танки маленьких 
балерин Школи хореографа 
п-і Роми Прнйми-Богачевсь-
кгп. яка теж ніколи не жаліс 
труду а часу для українсь-
ких дітей. Співпрацею з УМІ 
в підготовці „Червоної Ша-
почки" дала ще один доказ 
своєї товариськості. Шестеро 
мавок в танку граціозними 
рухами зображали страх пе-
ред вовком, а танки квітів з 
метеликом (Зеня, Оленка і 
Люба Матківські, Наталка 
Воронка, Льорета Мак, Оля 
Кальба і Одарка Полянсь-
ка) і танок пташок (Віра і 
Ліза Лущшіин) були любою 
сценкою в лісі. 

Ролю дерев виконували: 
Роман Турянськнй і Андрій 
Зслнк, а лісних квітів : Хри-
стя Лапичак. Рута Кисілев-
ська. Марта Беднарська. Да-
на Клнммко і Христя Map– 
кусь. 

Дикція і українська мова 
були у всіх виконавців ду-
же добрі. Приємно звучали 
пісеньки „Ку-ку", „Ои,ду-ду 
ду", та фінал „Настав тут 
вовкові кінець" виконаний 
всіма виконавцями. Пісеньку 
„Ми пахучі квіти" відспіва-
ли з відповідними рухами 
наші найменші зі Світлички 
СУА і Садочку, яких підго-
товили пані А. Змієва і О, 
Ліщннська. Д у ж е допоміж-
нлю на пробах і виставі була 
панна Наталка Лазірко, за-
авансована учениця Роми 
Прийми. 

Всім батькам виконавців 
належить признання за спів-
працю, за виготовлення кос-
тюмів, Ф. Луцишннові за ос-
вітлення сцени. 3. Франкові 
і паням з Матірного Кружка 
за уставлення декорацій, а 
Р,оксоляні Шеґеднн за мнс-
тецьке устаткування бабуси-
ноі хатки. 

300 малих слухачів — уч-
нів нашої школи, з захоплен-
ням слідкували за грою сво-
їх товаришів - артистів. Щн-
рнм сміхом і рясними ОПЛЄС-
ками вітали виконавців. По-
бажаннм бу.ю б. щоб так со-
ліднл підготовану дитячу о-
перету поставити те раз на 
більш просторій сцені. ЗМІЦ-
нюючи виставу шкільним 
хором. 

Ольга Семеннж 
(Голова Матірного Kpy– 
жка при Школі сп. І. 
Хрестителя ) 

17 і 18-го червня відбулн-
ся у Клівленді балтійсьні 
першенства у відбнванці й 
кошівці, в яких на запро-
шення організаторів зма-
гань взяли участь і україн-
ські команди. УСЦАК й ук-
раїнський є м і г рацій ний 
спорт репрезентували у від-
биванці чоловіків і жінок 
команди СУМ Торонто — 
першуна УСЦАК на 1972 р. 

Змагання, щл стояли на 
доброму технічному рівні ви-
явили, що підбір реченця 
турніру не був щасливий. 
Так для відбиваний, як і для 
кошівки термін був СПІЗНЄ-
нин — на декілька тижнів, 
після офіційного закінчення 
сезону. У змагунів внявля-
лась передчасна перевтома 
й тому змагання у фіналах 
треба вважати дещо слаб-
шими від тих, що ми бачили 
у вступних розграх. Така 
заввага відноситься зокрема 
до наших команд, що у ви-
рішних стрічах за чемпіонат 
програли командам, які пе-
реможено попереднього дня. 

Не менш, виступ наших 
команд треба вважати ус-
пішннм — так мужеська я к 
і жіноча команда відбиван-
ки дійшли у розграх до фі-
налу, потверджуючи свою 
.добру марку", я к у виробн-
ли собі довгою й солідною 
шдготовою в сезоні. 

Балтійці, що в і д бували 
свої першенства двадцятий 
раз — виявляли куди більше 
завзяття й амбіції я к новини 
в тій імпрезі - українці, що 
трактували цілу справу як 
„ще один турнір". Поважне, 
репрезентаційне розуміння 
свого завдання балтійцями 
потверджується ще й в то-
му, що в склад їхніх команд 
входили найкращі змагунн 
з різних міст ЗСА й Канади. 

Висліди мужеської відби-
ванки: у вступних розграх 
(равнд рабін) Українці-Лн-
тлвці 5:15 і 17:15, Українці-
Латнші 15:17 і 15:13. У пів-
фіналі наші змагуни перемо-
гли литовців відношенням 
15:11 і 15:12. а у фіналі про-
гралн до Латишів 7:15 і 10: 
15. Прізвища змагунів. Ку-
зьмин Роман (капітан) , Ку-
шпер Володимир, Кушпер 
Ігор, Малиновський Зенон, 
Огефанюк Петро, Струганнк 
Роман, Музична Ярослав — 
всі з Тороята та Голембйов-

ЯЕ ТРЕБІ 
wire 

tf?v ЧЕНТІІ 
ЗАЖШТТЕ ЩЕ СГЬОГОДЩ. 

З І Л Л Я 
і. MILLER'S PURE HERB 

COMPOUND it в, 
а вже за кілька годші. а кая-
дальше слідуючого дня почу-

стесь ліпше. 
Це- зілля ,тілаг. дуже скоро І 

є- 3(уже помічне в- слідуючий 
недугах: кваш жолудка, за-
пір, нестравність, гази, в!дби-
іиріня, запороти голопн, біль у 
крижах і інші недомагання. 

Ціи:і одної пачки аіО.ОО, а 
якщо хочете ДЛЯ СВОЇХ 
приятелів, тоді 2 пачки 
тільки — 515.00. 

Якщо Вн нгаадоволані іфо-
тягом 24-48 годин, звяряііть 
пачк5', а гроии бз”д^ть Вам 

і 4-еЛчас повернені. 
Пишіть зараз, долучуюян 

і чек або моні ордер на адресу: 
І THE M1LLER CO., JTNC. 

Dpt. 41 
І 790 Broad Street, Newark, N J . 
sxxxx xxxxxxxxxxxxxixxx 

Працл 
b'EMALE 

ДІСТАЛИ КОМСОМОЛІВ 
СЬКІ ПРЕМІЇ 

..Республіканську KOMCO.MO– 
льоьку премію ім. М. Остр-OB– 
ського" дістали цього року: 
поет Віталій Коротим за збір-
ку „Можливості", поет MHKO– 
ла Сингаївськнй за збірку 
..Поступ", дитячий поет Вог-
дан Чалий за збірку „Вогне-
внця", композитор Ігор Ша-
мо за збірку пісень ..Країна 
Комсомолія", артист М. Оля-
лін за ролю у фільмі ,.Внз-
волення" та кілька ін. Пре-
міі видано на пропозицію 
Комісії ЦК ЛКСМ Украінсь. 
.so; COP. 

ПОТРІБНО 
2 ЖІНКИ 

ДО ПАКОВАЛНЯ 
ПАПЕРОВИХ ТОРБ. 

Навчимо. ТелефоіО'ватн 
в Джерзі Ситі 

(201) 433-1500 

ськвй Зенон з Клівленду, 
(ховчом) був Володимир 1г-
натович з Торонта. 

У жіночій групі висліди 
вступних гор були: Україн-
ки - Латишки 16:14 і 11:15. 
Українки - Литовки 15:3 і 

Ціла система розгривок, 
де всі команди вступного ко-
иь) Лігвшфати сиг чхкгоха віт 
плеЙофу) була нелогічністю, 
на якій потерпіли українсь-
кі команди, що не витрима-
ли фізично. У глядачів, офі-
ціялів і самих змагунів внт-
ворилося переконання, що 
якщо б турнір переведено 
в одному дні - в обох гру-
пах переможцями вийшли б 15:11. У фіналі наші зма-

гунхи, Що попереднього дня J ухраінські команди 
так легко перемогли Лито- В кошівці наші молоді 
вок (15:3) , не виявили дос- змагунн були здецидованим 
таточної фізичної тугости, і „автсайдером" — уступали 
заграли нижче свого рівня 'своїм противникам рутиною 
та програли Литовкам 14:16 

12:15. Перемога Литовок 
була найбільшою несподі-
ванкою — бо вони ввійшли 
до фінальних гор лише з од-
ним виграним сетом з вступ-
них гор. їм помогла відсут-
ність Естонок, що після ПЛЯ-
ну гор мали бути у півфіна-
лі разом з Литовками. В ук-
раїнській команді змага-
лись : Мальована Анна (ка-
пітан). Стефанюк Галя, Ко-
цур Ґеня, Ванкевич POKCO– 
ляна , Павличко Марія, Tap– 
навська Марія, Берецька 1-
рена — всі з Торонта та Гі-
щинська Арета з Клівленду. 
Тренером був Горинь Іван з 
Торонта. 

й висотою росту гравців. Щ е 
перед грою витворилося пе-
реконання, що команда, в 
якій немас ні одного змагу-
на висотою 6 стіп (україн-
ці) — не мас шанс на nepe– 
могу у противника, що вн-
казував більшість гравців 
шість і пів, а^то н більше 
стіп. Наші кошівкарі були 
дуже „гендікепт" й програли 
обидві стрічі легко й високо. 
Змагались: М. Гннтка (капі-
тан) . В. Бубна, 3 . Зеленюх, 
Г. Кардамнс, Н. Кардамис. 
Р. Кастранець, Е. Верхола 
та Р . Веровка, всі з команди 
церкви св. Иосафата в Клів-
ленді. 

С. Малангук 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

Вл ГРИГОРШ РУДНИК 
народився 6 жовтня 1881 ро-
ку на Україні, в селі До0ро-
водн, повіт Збараж, в старій 
козацькій родині Рудшп:ііі і 
Моравських. Hoidftiiirft Ojii 
підстаршиною австрійської 
армії, а під час українських 
визвольних змагань, як бу-
лавннй Української Г:ілнць-
кої Арлгії, брав уч:ісггь у ц!-
лін визво-тьніА боротьбі. По-
кійний, на протязі свого 
життя працював як коопера-
тор 1 директор украінських 
харчівень в Збаражі і Oui– 
борі та оуп членом уісраїн-
ськнх харнтатнвних і су-
(спільних організацій на Р1д-
инх Землях, а на чужинЗ йуи 
членом Об'еднапия бувших 
Вояків Українців в Америці, 
П л а с т рияту, Українського 
Культурного Осередк)' в Лоо 
Анджелесі і УкраЬігького 
Народного Союзу, Відд. 207, 
якого довголітнім головою с 
його син, Інж. Августнн Р)'Д-
шгк. До останньої хвилини 
свого життя Покійний дуже 
цікавився зорганізованим 
громадським і церковним 
життям української сп1льно-
ти та морально 1 матеріяль-
но його підтримував. З від-
ходом Покійного у Вічність 
8-го травня 1972 р. наша 
громада стратила дуже взір-
цевого та примі рного члена. 
Покійний осиротив сина Ав-
густина і невістку Роману 
та четверо вігумат: Маріяна, 
Роману, Адрішіа 1 Марійку 
та у великому сумі за.тишив 
брата І сестер в Україні І 
дальшу родину в Україні і 
на чужині. 

Вічна Пому Пам'ять: 
П. Снльчак, секр. 

ГБЛЕН ЛЕГЕНБАУЕР. член-
ка Відділу 363 в Олій. НЛ. , 
померла 10 травня 1972 р. на 
52-ому -році життя. Покійна 
народилася 11 березня 1920 
р , 1 стала членкою УНСою-
зу в 1971 р. Залишила у сму-
тку мужа Бернарда А. і гн-
нів Дана І Давида. Hoxopo– 

нона на цвинтарі St. Bona– 
venture, AUegeny, N.Y. 

Нічна їй Пам'ять! 
ОСИП ФЕДМК, довголітній 

член В-ва св. апп. Петра і 
Павла, Відд. 102 в Кл1влеи-
ді. Огайо, номер 8-го травня 
1972 р. на 8в-ому році жнт-
тя. Покійний народігвсл 19-го 
березня 1886 р. в Західній 
Україні, І став членом УН-
Союзу в 1929 р. Лалншіш у 
смутку еннін Степана і Во-
лодимира, доньку Е,тсІ та 
ближчу і дальшу родину. 
Похорон відбувся 10 травня 
1972 р. на цвинтарі en. ami. 
Петра 1 Павла в Парча, Ora– 
йо. 

Бічна Новгу Пам'ять: 
Микола Бобечко, секр. 

ЄВГЕН П А Р А Щ А К , довголіт-
ній член Т-ва „Вільна Укра-
їиа", Відд. 200 в Озон Парку, 
Н Л . , номер 9 травня 1972 р. 
на 54-ому році життя. Но-
І:ІШІІШ народився 80 лнсто-
пада 1917 р. в Озон Парку, 
Н Л . , і став членом УНСою-
зу в 1935 р. За.іншнв у слут-
КУ дружшгу Анну, енна 6 в -
гена мол., доньку Джоен, 
батька Посипа, правнука Св-
гена ІП та брата Івана. По-
хорон відбувся 13-го траі:пн 
1972 р. на цвинтарі St. Char– 
les у FarmingdaJe, N.Y. 

Вічна HoMj– Пам'ять: 
Леон BaTj-к, еекр. 

ІВАН ГАВРИЛЯК, ДОВГОЛІТ-
ній член Б-ва св. aim. Петра 
І ІІаііла. Відд . 102 у Клів-
ленді, Огайо, помер 10 трав-
ня 1972 р. на 79-му році жнт-
тя. Покійзшй народився 15 
січня 1893 р. в Україні, І 
став членам УНСоюзу в 1938 
році. Залишив у смутку дру-
жяну Марію, доньок Катерн-
ну 1 Анлу та сина Михайла. 
Похорон відбувся 15 травня 
1972 р. на цвинтарі св. апп. 
Петра І Павла в Парча, Ога-
йо. 

Вічна Пому Нам'ять! 
Мих. Бобечко, секр. 

В Е С Е Л К А І 
ЖУРНАЛ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ Г 

КОЛЬОРОВІ ІЛЮСТРАЦЦ 
” Виходить кожного місяця у видаяництві „Сво-

БОДА" заходами Українського Народного Со-
юзу. 

” Редагув Колегія 8 членів Об'єднання Праціа-
жиків Дитячої Літератури. 

” Річна передплата у ЗСА 55.00 
(У іяптях країнах — рівновартість тієї суми) 

” Для членів УНСоюзу 54.00 
” Ціна окремого числа 50 центів 

Адреса: , 
"SVOBODA" - "VESELKA" 

P.O. Box 346 Jersey City, N.J. 07303. USA 
' Ч І І З С Г Т Ш Х Я Т Х Е Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т І tTTTTTTTTTT 

Щ Різно Жї'^ 
Українське Вксялкове Вюро 

ROMAN PARCEL SERH1GE 
141 2nd Avenue, New York Ctty 
TeL: 475-7430. - Внснласмв 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ 1 TAF4A-
МИ в УКРАЇНУ 1 до QD0P. 
Масмо на складі все потрібне 
до висилки. Поснласмо також 
РУБЛЕВІ ЦЕРТИФІКАТЦ І 
прнймасмо ПАЧКИ до ІЮЛо-
ІЦІ (також уживані речі). 
Уряд, год.: від ионед. до ед'в. 
8:30 — 0:00 веч. В місяцях 

липні 1 серпні в НЕДДЯІ 
ЗАКРИТО. ' ” ' 

ЯЄ—S 
Farms 6 Country Homed 

НАЙКРАЩІ -
ПОСІЛОСП 

ВСІХ 
РОДИВ v 

КОРР of KEBHONKSON^N.Y. 
(914) 626-7500 v 

^ Real Estate 4 
ELMHURST, N.Y. - " 1 род. 

дім, 5 і 6 кім. Ціна 145.000. 
Готівки - Я0.000. 

A S T O R I A — 2 род. дім, в, в і 
4 кімн. Ціна 592.000. Готіа-
ки — 520.000. 

F L U S H I N G - 2 род,-ДІМ, в 
1 в кім. Ціна 585.000. Гогіж-
ки - 520.000. 

KEW GARDENS - 3 - t рОД. 
доми, в, 6, 4 кімнатн; 6 6 1 
4 кімн., 5. 5 1 4 кім. Ціла 
кожного 500.000. Готівки — 
525.000. 

Багато 1 — 08 род. домів а 
різних околицях Ню Иорку. 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА 
GEM1N1 REAL ESTATE CO. 

98 — Second Avenue ' 
New York. N.Y. Tel.: 477-6400 

Л. ЛУЦЮ 

МАРКІЯН 
ШАШКЕВИЧ 

Ш н в S1.50 

Ц Funeral Directors d 
Theodore W O L I N M N ^ D C . 

Директор 
Похоронного ЗаведеЛМГ 

128 East 7th Street 
NEW YORK, N.Y. lOOft 

Tel.: GR 5-1437 
СОШДНА ОВСЛУГД, ; 

"^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВНИВ 
Займається Похорврцці 
в BRONX, BROOKLYN, 
NEW YORK t ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу-
ра. Модерна каплиця ДО 

ужитку ДАРОМ, і -

PETER JAREMA ; 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, H,Yy 
ORegon 4-2568 

S 1 N K O W S K Y 
FUNERAL SERviCE 

2844 Weeicheeter Avmam 
NEW YORK, N.Y. 104Л 

TeL: 863-2476 
Д и р е к т о р ' 

ИОСИФ СЕНКОВОЬКЕШ 
Завідує влаш гу ванним tw–' 
хоронів в каплицях, 
жених в кожнім 
міста. Похорони ио 

мальннх цінах. 

КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

Completely 
A1R CONDmONBD 

Займається Похоронами 
в стейті NEW JERSEY. 

Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща 
У випадку смутку в родині, 
кличте, як в день, таж" 1 

в ноті 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street . 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J. 07302 
HEnderson 4-5131 

TAP3AH, 4 . 6781. Генерал Ітс і Тарзан планують мир в Африці і 

і WAVE AUTHORITY, TAKMI,TO 
ASStf^ 5 ^ С С ' А І ! 5 Т 5 ТО WEL? 4XJ-
WE RE SAMBUNS WWS ??.EN;TSM' 
AS7 ?A,i,vE WITM ^A4Y T ^ , 3 C 5 W L L , 
5?. 45 TnE!K CU'.EFS UECE ON 
W:SSONS 0 ? PEACE 

АРИСЛ5 FORTuvaTE,easuLviJrtsj 
THAT yOU REAUji AF?ia"S 
TKiSES AKf CH1EP5 AES ТНЄ 

КЇУ5 TO ACZlCAK PEACE.. 

А ННГАЙ06ЛН tAMTWAKK KiSES 
rtudmvs тгм ttsfR, A,S КХШ ct TWS П 
CCM5XE7C0UUAWaEATl^WZ4W7D)W(. ' " 
'A ?IACE A'.LTetKS a s СОЛЕ TO A'-SKJ 
Т Ґ - Y Чсс7 PO07, ivS?;CiNES 02 A it EN7.' 

Клініка у Місті Тарзана. 
Новий цікавий афрнкан 

ськнй вид виростас над при 
МІТЙЗНОЮ річкою Дру, як ле 
і унй із З'вДнанбТ^ команду 

на. (Місце, куди всі племена 
можуть прибувати, коли по-
требують харчів, ліків або 
приятеля. 

Я маю владу, ТкрзіЯе, де-
^ТЇП”Я Gytytob Місїо Тірзс-ж ізгуваїя Ф8ецідлісгів: а̂ оЗ 

помогли тобі. Ми розрахову-
смо, що твоя приязнь і сла-
ва у різнігх племен спонукао 
ЇХНІХ ВОЖДІВ npH6jTH сюди 
з МІСІЯІШ миру! 

Африка щаслива, генера-
ле Ітсе, що ти здасш собі 
справу, що африканські пле-
мена і їхні вожді в ключем 
до африканського миру -


